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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um  áhrif ný-frjálshyggjuhugmynda og aukinnar markaðshyggju  á viðhorf 

íslenskra myndlistarmanna frá upphafi 9. áratugar 20. aldar allt fram að efnahagshruninu árið 

2008. Sýnt er fram á að listamenn mótuðu  orðræðu sína eftir hugmyndum um frelsi frá 

afskiptum hins opinbera sem að þeirra mati hamlaði frjálsri listsköpun. Þessar hugmyndir 

féllu vel að orðræðu ný-frjálshyggjunnar. Listamenn voru fljótir að tileinka sér veislusiðina og 

urðu virkir þátttakendur í ímyndarsköpun ýmissa áberandi einkafyrirtækja. Fjallað er um 

mikilvæga listviðburði  sem höfðu afgerandi áhrif á þróunina til markaðsvæðingar íslenska 

listheimsins og mörkuðu ákveðin tímamót. Árið 1983 voru stigin stór skref í þessa átt með 

innreið nýja málverksins.  Er orðræða listamanna og gagnrýnenda könnuð  í tengslum við 

hugmyndafræðina sem lá þar á bak við. Vikið er að hugmyndum fræðimanna um breytta 

hugmyndafræði á bak við listsköpun frá endalokum módernismans. Skoðað er hvernig 

markaðshyggjuþróunin stigmagnaðist þar sem hlutverk listamanna varð sífellt viðameira. 

Fjallað er um þátttöku listamanna í þeim yfirgengileika sem ríkti eftir aldamótin þar sem þeir 

aðlöguðu sína orðræðu og listframleiðslu eftir þörfum stórfyrirtækja. Að lokum eru eftirmál 

eftir efnahagshrunið athuguð og komið inn á framtíðarsýn listamanna við breyttar forsendur. 
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Inngangur 

 Sú skoðun hefur verið ríkjandi að frelsi til listsköpunar og tjáningar sé einn hornsteina  

lýðræðissamfélaga. Ef listamenn væru þvingaðir til að lúta ákveðnu valdi á kostnað frjálsrar 

gagnrýninnar hugsunar og fara að vilja þess  gæti ekki verið um lýðræði að ræða. Samkvæmt 

þessum hugmyndum gegndu listir ákveðnu aðhaldshlutverki og voru hluti af lýðræðiskerfinu, 

líkt og frelsi blaðamanna til að rýna í samfélagið og fræðimanna sem veittu gagnrýnið aðhald. 

Þetta voru allt mikilvægir þjónar alls almennings og heildarinnar, ekki einungis útvalinnar 

valdaelítu. Í þessu fólst hugmyndin um að listir hefðu háleit markmið og hlutverk í 

samfélaginu og því var krafist ákveðinna heilinda af hálfu listamanna.  

Til voru þeir sem litu svo á að þjónuðu listamenn í tilteknu samfélagi fyrst og fremst 

hagsmunum ráðandi afla tækju þeir óhjákvæmilega ákveðna pólitíska afstöðu og oftast nær  

gegn hagsmunum almennings. Við slíkar aðstæður störfuðu listamenn ekki af heilindum eða 

gegndu háleitu markmiði í þágu almennings heldur voru álitnir hluti af áróðursvél valdhafa. Í 

ljósi þess að svo virðist sem  hinir mikilvægu aðhaldsaðilar lýðræðissamfélagsins hafi 

brugðist í aðdraganda efnahagshrunsins á Íslandi og við uppgang ný-frjálshyggjunnar er 

mikilvægt að greina og gera upp á hvern hátt þessir hornsteinar lýðræðis brugðust. Í 

ritgerðinni verður athyglinni fyrst og fremst beint að myndlist og þætti myndlistarmanna í að 

skapa þá þá samfélagsmynd á Íslandi sem mótaði það gildismat sem á endanum leiddi til 

efnahagshrunsins.      

Gerð verður grein fyrir ákveðnum þáttum í eðli myndlistar og stöðu í markaðssamfélagi 

nútímans og leitast við að svara þeirri grundvallarspurningu hvort listamennirnir, fræðimenn 

og gagnrýnendur mótuðu hlutverk myndlistar eða hvort markaðshyggjan mótaði hugarfar 

myndlistarmanna. Myndlist eins og flestöll list gengur kaupum og sölum, er markaðsvara og 

því má segja að myndlistin skauti á milli tveggja póla.  Annars vegar opinberra afskipta í 

gegnum ýmiss konar stuðning með þeim rökum að list hefði samfélagslegt gildi og hins vegar 

einkafjármagnsins en augljóslega vildu aðilar einkageirans eitthvað fyrir sinn snúð.  

Á síðar árum jókst aðkoma markaðsaflanna að listheiminum í öllum hinum vestræna heimi, 

ekki síst eftir að ný-frjálshyggjunni óx fiskur um hrygg á níunda áratug 20. aldar. Leitast 

verður við að greina hvaða áhrif þessi þróun hafði á íslenskt myndlistarlíf í samhengi við 

þróunina í Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum. Leitað verður svara við spurningum eins og  

hvort og hvernig listamenn brugðust við hugmyndafræði ný-frjálshyggjunnar og  

samfélagsástandinu í fjölmiðlum sem almenningur hafði aðgang að. Til að geta áttað sig á 
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þessum viðhorfum listamanna og einnig viðhorfum annarra aðila sem tengjast efninu, svo sem 

listfræðinga, listgagnrýnenda og stjórnmálamanna er nauðsynlegt að greina orðræðuna í 

íslenska listheiminum eins og hún birtist í blöðum og fjölmiðlum. 

Gengið verður út frá þeirri kenningu að þróunin í áttina að markaðsvæðingu myndlistar hafi 

stigmagnast allt frá upphafi níunda áratugar 20. aldar og að ákveðin orðræða og hugarfar 

meðal myndlistarmannanna sjálfra hafi þá þegar verið að ákveðnu marki í takti við orðræðu 

ný-frjálshyggjunnar. Fyrir vikið hafi skort gagnrýna umræðu og varnarorð gegn augljósri 

hættu sem vofði yfir og listamenn hafi því stuðlað sjálfir að því gagnrýnislausa ástandi sem 

ríkti. Þeir hafi verið gerendur sem gegndu mikilvægu hlutverki  í því leikriti sem markaðsöflin 

settu upp.   

Loftur Atli Eiríksson skrifaði árið 2009 athyglisverða greiningu á hugarfarinu sem ríkti á 

árunum fyrir efnahagshrunið árið 2008, innan stjórnkerfisins og opinberra menningarstofnana 

undir heitinu „Viðskiptavæðing menningarlífsins og menningarvæðing viðskiptalífsins“.
1
 

Hann rakti hvernig stórfyrirtæki nýttu sér menningarstarfsemi sér til markaðssetningar og 

ímyndarsköpunar og taldi ákveðna grundvallarbreytingu hafa átt sér stað árið 2000 þegar 

Reykjavík var ein af menningarborgum Evrópu. Hann beindi spjótum sínum fyrst og fremst 

að stjórnvöldum og markaðsöflunum en taldi að listamenn hefðu verið eins konar nytsamir 

sakleysingjar ný-frjálshyggjunnar og aðstæðna í samfélaginu sem mótuðust af vilja yfirvalda 

og markaðsaflanna. Tinna Grétarsdóttir mannfræðingur beindi einnig meginathyglinni að 

stjórnvöldum í sinni greiningu, í tengslum við útrás lista sem lið í landkynningarátakinu Núna 

(Now) í Kanada. Listin hefði verið þvinguð í það hlutverk að taka þátt í markaðsátaki og 

landkynningu í tengslum við útrásina.
2
 Hér munu hins vegar vera færð rök fyrir því að þessi 

þróun hófst mun fyrr og staldrað verður við ákveðna mikilvæga atburði í íslensku listalífi til 

að renna stoðum undir þá skoðun. Ritgerðin skiptist í fjóra meginkafla sem hafa að markmiði 

að draga fram í grófum dráttum hvernig þessi stigmögnun birtist í orðræðu og athöfnum 

myndlistarmanna og annarra aðila íslenska listheimsins.  

                                                           
1
 Loftur Atli Eiríksson, Viðskiptavæðing menningarlífsins og menningarvæðing viðskiptalífsins. 

2 Sjá: vef. Tinna Grétarsdóttir, „Let's make a toast to art! A transnational economic paradigm“. Ritstjórar: Gunnar Þór Jóhannesson og Helga 

Björnsdóttir. Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Rannsóknir í félagsvísindum XI. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2010. 

 http://skemman.is/is/stream/get/1946 /6801/18482/3/304-313_TinnaGr%C3%A9tarsd%C3%B3ttir_FELMANbok.pdf  nálgast 3. maí  2012.  
I highlight the controversies over the ways in which art is legitimated and over the impulse to subordinate art practice’s value as “art” by 

forcing it to comply with a pragmatic and utilitarian agenda, such as social engineering, ethnic networking, nation-branding and economic 

growth. (304) 
     And it considers the discrepancies and the disharmony that arises when art is conflated with profitable commodities in a cultural industry, 

is regarded as a currency in the politics of nation-branding and is valued simply as “creative enterprise” for social engineering and economic 

developments. 
 

 

 

http://skemman.is/is/stream/get/1946/6801/18482/3/304-313_TinnaGr%C3%A9tarsd%C3%B3ttir_FELMANbok.pdf
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Fyrsti kaflinn fjallar um síðustu fjörbrot módernismans og hvernig hinar nýju hugmyndir 

póstmódernismans numu land á Íslandi. Til að átta sig á  áhrifum hins nýja hugarfars á  

myndlist og myndlistarumfjöllun verður í upphafi ritgerðar gefin innsýn í andrúmsloftið sem 

ríkti í hinum íslenska listheimi í upphafi ársins 1983. Árið hófst með látum í íslensku 

myndlistarlífi með tveimur stórsýningum þar sem flestallir ungir listamenn tóku þátt. Hin 

opinbera UM sýning á Kjarvalsstöðum var í anda módernismans með opinbera dómnefnd sem 

valdi verkin á sýninguna úr innsendum verkum. Sýningin Gullströndin andar var hins vegar 

alfarið á vegum ungra myndlistarmanna sem mynduðu samtök um þá sýningu, en hún átti að 

vera andóf við hina opinberu sýningu. Íslenskir listamenn vildu, eins og aðrir vestrænir 

listamenn, brjóta af sér fjötra stofnanahugsunarinnar sem þótti einkenna módernismann og 

anda að sér frelsinu, hver eftir eigin höfði. Mótaðist ákveðin orðræða í anda ný- 

frjálshyggjunnar í kringum þessar sýningar og aðra listviðburði, ekki síst í Dagblaðinu Vísi- 

DV og hjólin byrjuðu að snúast. Margir listamenn virtust tileinka sér tungutak ný-

frjálshyggjuhugmynda merkilega fljótt og vera tilbúnir að taka þátt í kynningarstarfsemi 

fyrirtækja, t. d. í tengslum við menningarverðlaunaveitingar.  

Sögulegur bakgrunnur módernismans verður rakinn í grófum dráttum , einkum út frá 

kenningum listfræðinganna Roberts Huges, Arthurs C. Danto, Hans Belting, Rosalind Krauss 

og Suzi Gablik.  Þeir hafa m. a. sýnt fram á samhengið milli hugarfarsins í 

myndlistarheiminum og almenns stjórnmálahugarfars í hinum vestræna heimshluta. 

Módernisminn réði ríkjum í hinu vestræna samfélagi stóran hluta af 20. öldinni og mótaði eða 

snerti á einhvern hátt hugmyndafræðina, vísindasamfélagið og ekki síst listheiminn á 

Vesturlöndum,  a.m.k. fram að síðasta ársfjórðungi aldarinnar eða svo. Módernisminn 

einkenndist af trú á jákvæða söguframvindu, að stefnt væri að betra samfélagi heildarinnar og 

hagvexti. Myndlist gegndi að margra mati mikilvægu þjónustuhlutverki sem  áhrifavaldur á 

yfirbragð mannlegs umhverfis og því fjármagnaði hið opinbera myndlistarlífið að miklu leyti. 

Á sjöunda áratug 20. aldar fór að fjara undan módernismanum og menn fóru að efast. 

Útópíurnar sem byggðu á heildarlausnum reyndust ekki leiða vestrið í átt til Paradísar. 

Póstmódernisminn hertók myndlistina og stefnuleysið ríkti með tilheyrandi tilvistarkreppu. 

Í öðrum kafla er markaðsvæðing listalífsins rakin í alþjóðlegu samhengi og hvernig hlutverk 

myndlistar var endurmetið, einkum út frá kenningu Arthurs C. Danto o. fl. um endalok 

sögulegrar framvindu myndlistar. List varð fyrst og fremst markaðsvara án innihalds og í fyrir 

vikið dró úr áhrifamætti lista sem gagnrýnins afls. Á Íslandi snerust hjólin enn hraðar árið 

1987 með aukinni kynningarstarfsemi fyrirtækja eins og IBM í tengslum við 
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menningarviðburði og virðist sem þá þegar hafi skort bremsur til að hægja á þróuninni sem 

öllum hefði átt að vera ljóst að stefndi í óefni. IBM myndlistarsýningin á Kjarvalsstöðum átti 

að vera á svipuðum forsendum og UM sýningin áður með rjómann af myndlist ungs fólks. 

Munurinn var sá að listamennirnir auglýstu stórfyrirtækið með  þátttöku sinni í stað opinberra 

valdhafa árið 1983. Greind verða viðhorf listgagnrýnenda, einkum í DV þar sem hugmyndir 

frjálshyggju mótuðu stefnu blaðsins og í Þjóðviljanum sem lagði yfirleitt áheslu á 

félagshyggjuviðhorf í sínum málflutningi en hvatti hins vegar til aukinnar markaðsvæðingar 

lista. Þáttur listamanna í að styrkja ímynd fyrirtækja verður rakinn en ákveðinn stígandi 

virðist hafa verið í markaðsvæðingunni og sífellt gengið lengra. 

Þriðji kaflinn fjallar að mestu leyti um viðhorf listamanna og viðbrögð við stefnu íslenskra 

stjórnvalda í málefnum listalífsins um og eftir aldamótin síðustu. Ný-frjálshyggjuvélin var  

komin á fullan snúning í upphafi 21. aldarinnar segja má að stærstu og áhrifamestu 

drifkraftarnir hafi verið hið opinbera stórfyrirtæki Landsvirkjun sem markaði djúp spor í hið 

pólitíska landslag á Íslandi með virkjunarstefnu sinni og fyrirtæki sem tengdust nafni 

Björgólfs Guðmundssonar sem einnig mörkuðu djúp spor í menningarpólitíkina og 

landsmálapólitíkina. Hlutverk lista, ekki síst myndlistar í uppbyggingu jákvæðrar ímyndar 

Landsvirkjunar og þeirrar opinberu stefnu sem fyrirtækið stóð fyrir vekur margar spurningar 

sem varða þau siðferðileg gildi sem ríkja í samfélaginu. Leitast verður við að greina viðhorf 

flestra myndlistarmanna og samspil þeirra við hið opinbera fyrirtæki sem spilaði að vissu leyti 

eftir reglum einkaframtaksins um leið og það tók virkan þátt í pólitík stjórnvalda. Skoðaðir 

verða ákveðnar aðstæður sem sköpuðust í hinum markaðsvædda listheimi sem hugsanlega 

gerðu að verkum að róttæk sjónarmið og samfélagsgagnrýni urðu undir.       

 Í fjórða kafla verður í grófum dráttum rakin afstaða listamanna, listgagnrýnenda og annarra 

aðila sem komu við sögu þegar markaðsvæðingin náði hámarki. Landsbankinn var einna 

stórtækastur í að nýta sér listamenn sér til ímyndarsköpunar og tengist nafn eins af 

aðaleigendum bankans, Björgólfs Guðmundssonar óhjákvæmilega þessari stefnu bankans. 

Með hjálp  fjölmiðla og listamanna var byggð upp mynd af Björgúlfi sem eins konar allsherjar 

verndara (patron) listalífs og menningarstarfsemi á Íslandi. Landsbankinn og nafn Björgólfs 

tengdust á sterkan hátt liststarfseminni sem fram fór undir heitinu „Klink og Bank“ og var 

áberandi á árunum fyrir efnahagshrunið. Veitt verður  innsýn í  hið gagnrýnislausa 

andrúmsloft sem ríkti þar innan veggja og einkenndi starfsemina  í „Klinkinu“.  Gerð verður 

grein fyrir nokkrum gagnrýnisröddum og velt upp af hverju ekki var hlustað á þær. Að lokum 

verður  horft yfir sviðið eftir að veislunni lauk og sýnt fram á að hugmyndir 
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markaðshyggjunnar og orðræða hennar ræður að því er virðist enn stefnumótun listamanna til 

framtíðar.  

I. Módernisminn í dauðateygjunum 

Fundinn gullkálfur 

Eins og fuglinn Fönix reis málaralistin upp úr öskunni eftir að módernisminn hafði brunnið út. 

Hið svokallaða nýja málverk heltók hinn vestræna listheim á örskömmum tíma á árunum um 

1980 með þvílíkum krafti að helstu hetjur málverksins fengu álíka athygli í fjölmiðlum og 

poppstjörnur.  Nýja málverkið einkenndist af miklu frjálsræði þar sem oft var á ærslafullan 

hátt öllu hrært saman með háði og kímni. Expressíonískur stíll undir áhrifum frá gamla þýska 

expressionismanum var mjög áberandi og voru myndirnar fígúratífar, huglægar, sjálfsprottnar 

og hlaðnar sterkum litum.
3
  Listamenn nefndu bandarísku útgáfuna af nýja málverkinu slæmt 

málverk („bad painting“), en í því ægði saman kitsi, alþýðulist, tilvísunum í listasöguna og 

klisjukenndum staðalmyndum. Listamennirnir ögruðu oft hefðbundnum reglum um 

myndbyggingu og öðrum lögmálum hefðbundna málverksins og miðluðu sterkri og 

tilfinningaríkri sýn á mannlegt umhverfi með mikilli  kímnigáfu sem höfðaði til 

listaverkamarkaðarins sem var fljótur að taka við sér.
4
 

Nýja málverkið barst til Íslands með álíka látum og í hinum stóra heimi. Í febrúar árið 1983 

var haldin yfirlitssýning á myndlist ungra íslenskra myndlistarmanna, UM sýningin svonefnda 

á Kjarvalsstöðum. Opinber dómnefnd listsérfræðinga valdi verkin á sýninguna úr innsendum 

verkum listamannanna ungu, en sýningin var alfarið á vegum Kjarvalsstaða. 
5
 Sýningarskrá 

UM sýningarinnar var einföld og látlaus með stuttum inngangi Þóru  Kristjánsdóttur 

listráðunauts og svarthvítum ljósmyndum af verkum allra listamannanna. Enga auglýsingu er 

að finna í sýningarskránni. Um 80 „listamenn og listamannsefni“ sendu inn myndverk  og 

valdi sýningarnefndin verk eftir 60 listamenn. Nefndina skipuðu þrír margreyndir og 

viðurkenndir listamenn sem voru eins konar fulltrúar fyrir hinar hefðbundnu listgreinar: Einar 

Hákonarson listmálari, Jón Reykdal grafíklistamaður og Helgi Gíslason,  skúlptúrlistamaður. 

                                                           
3
 Gunnar B. Kvaran, „Endurkoma málverksins 1980 – 2000. Alþjóðlegur aðdragandi“, Íslensk listasaga. Frá síðari hluta 19. Aldar til 

upphafs 21. Aldar. V. bindi. Ritstjóri: Ólafur Kvaran. (Reykjavík, 2011). b. 8-9.  
4
 Gunnar B. Kvaran, „Endurkoma málverksins“, b. 9 

5
 Gunnar B. Kvaran, „Endurkoma málverksins“, b. 13 
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Auk þeirra áttu þar sæti Kristján Guðmundsson, sem e.t.v. má segja að hafi verið fulltrúi fyrir 

hugmyndalistina og Þóra Kristjánsdóttir listráðunautur.
6
 

Viku fyrir opnun hinnar opinberu sýningar á rjómanum af myndlist ungra listamanna hófst 

einhvers konar andófshátíð þessarar sömu kynslóðar í JL-húsinu eða Hringbraut 119  

íVesturbænum. Hún var haldin undir heitinu  „Gullströndin andar“, og var eins konar 

allsherjar listahátíð („festival“). Tónlistar-, leikhús-, og myndlistarfólk flutti auk rithöfunda 

alls kyns list innan um myndverkin sem mynduðu umgjörð um atburðinn. Talið er að allt að 

120 listamenn hafi tekið þátt í þessum listviðburði.
7
 Nokkrir listamenn höfðu tekið sig saman 

og mynduðu kjarna sem mótaði hugmyndina að hátíðinni. Þetta átti að vera „samkrull ýmissa 

listgreina“ og vonuðust aðstandendur til að greinarnar blönduðust saman að meira eða minna 

leyti. Skipulagningin var að sögn Antons Helga Jónssonar rithöfundar „spontant“ og þetta 

„fúnkeraði“ í nokkurs konar „anarkíi“. Hann benti á að hefði eitthvert ríkisbákn skipulagt 

annað eins hefði það „örugglega tekið mörg ár og kostað milljónir!“ Hann  spurði svo hvort 

ekki  væri betra í stað dýrra listahátíða „að rýma Hampiðjuna og gefa listamönnum sjálfum 

kost á að gera eitthvað að eigin vild!“
8
 

Fjölmiðlar fjölluðu heilmikið um „Gullströndina“, ekki síst dagblaðið DV sem birti stór og 

áberandi viðtöl við nokkra af forsprökkum listviðburðarins. Í orðræðu Þorláks Kristinssonar 

myndlistarmanns bar mikið á óþoli gagnvart valdhöfum og yfirvaldi sem valdi „hæft“ 

myndlistarfólk og „hæfustu“ verk þess. Árni Ingólfsson myndlistarmaður taldi að hin 

„opinbera forsjá“ hefði brugðist og benti á SÚM-tímann sem fyrirmynd . „Einstaklingar 

stofnuðu sín eigin gallerí og unnu algjörlega sjálfstætt að listmótun í landinu.“ Hið opinbera 

ætti að útvega listamönnunum húsnæði án skilyrða eða afskipta, sem þeir  réðu svo sjálfir yfir.  

En hvorki listamenn eða aðrir kæmu  „málum sínum í höfn“ nema þeir hefðu „séns í að 

smjaðra fyrir völdum pólitíkusum.“
9
 Þorlákur Kristinsson sagði listina vera „afl“ sem hinar 

„ríkjandi stéttir vildu að þjónaði sér og sínum hagsmunum. Valdaöflin vildu ekki list sem 

vísaði á „breytingar og nýnæmi.“ Anton Helgi Jónsson taldi valdhafana vilja fá 

„markaðsgildið“ út úr listinni. Fólk vildi geta verðlagt listina, enda væri skilgreining á góðu 

listaverki hátt verð. Listin væri ekki lifandi mál heldur „aðeins tryggur gjaldmiðill“. Árni 

                                                           
6
 UM. Ungir myndlistarmenn. Sýning á Kjarvalsstöðum 5.-20. Febrúar 1983. Sýningarskrá. 

7
  Gunnar Kvaran, „Endurkoma málverksins“, b. 14. Einnig Dagblaðið Vísir-DV, 29. janúar 1983, b. 7. 

8
  Dagblaðið Vísir-DV, 29. janúar 1983, b. 7. Fyrirsögn blaðsins var: „Gullströndin andar – Ungir málarar, rokkarar, skáld og listamenn allra 

handa taka málin í sínar hendur og halda eigin listahátíð“. Árið 2004 var Hampiðjan rýmd og listsmiðjan „Klink og Bank“ hóf starfsemi á 
svipuðum forsendum og Gullströndin, með alls konar samkrulli listgreina o.fl. 
9
  Sigmundur Ernir Rúnarsson, „Listin er ekki punt heldur aggressjón og minnisvarði um lífið – hringborðsumræður um listir ungu 

kynslóðarinnar“. Dagblaðið Vísir-DV- Helgarblað II, 19.febrúar 1983, b. 8-11. 
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Ingólfsson virtist þó ekki hafa viljað loka á verslun með myndlistina. List gærdagsins væri list 

liðins tíma, en listin ætti alltaf að vera „púls samtímans“. Ný list byggði á „nýjum forsendum“ 

sem væru að mörgu leyti „í andstöðu við það sem áður hefur verið gert“.
10

  

Talsmenn „Gullstrandarinnar“ voru ekki margir og má gera ráð fyrir að allmargir þátttakendur 

viðburðarins hafi ekki að öllu leyti samsinnt hinum anarkíska málflutningi þeirra. Ákveðin 

þversögn var í hugmyndafræði nýja málverksins erlendis og ekki síður hér á landi. Halldór 

Björn Runólfsson listfræðingur skrifaði gagnrýni í Þjóðviljann undir fyrirsögninni „Ungir 

listamenn anda á Gullströndinni og Kjarvalsstöðum“,  þar sem hann benti á að málverkið 

hefði verið talið „úrelt þing fyrir áhugalistamenn“. Nú snerist hins vegar listheimurinn „um 

nýja málverkið líkt og fundinn gullkálf“. Galleríin kepptust við að „höndla með“ verk ungra 

málara og því væri spurt hvort listin væri „aftur fallin í pytt kaupmennskunnar“.
11

 Halldór 

Björn virtist efast um heilindi margra listamannanna, enda var augljóslega um ákveðna 

hjarðhegðun að ræða þar sem nánast allir tóku sömu stefnu í einu, einnig þeir sem voru áður 

yfirlýstir harðir andstæðingar nuddsins og málverksins. Hann fullyrti þó  að hugmyndalistin 

hefði ekki  verið laus við „gróðahyggju“ og hefðu stórfyrirtæki veitt fé í tæknitilraunir 

nýlistamanna. Sýningin að Hringbraut 119 hefði verið „að einhverju leyti hugsuð sem andóf 

gegn Kjarvalsstöðum og „öldungaráðinu með hamarinn“. En hann spurði svo af hverju 

„Gullströndin“ hefði ekki beðið eftir „hinum útskúfuðu af Kjarvalsstöðum, til að veita þeim 

hæli?“ Ennfremur þótti honum andófið  botnlaust því að þeir sem sýndu á „Gullströndinni“ 

sendu einnig inn myndverk á Kjarvalsstaði. Hann  taldi þó að Gullströndin væri „sterkara 

manifest hins nýja málverks“ og að „heildin“ kæmi fram „sem boðberi nýrrar listar“, en á 

Kjarvalsstöðum réðu einstaklingar ferðinni.
12

   

Margir  listamannanna  á „Gullströndinni“ og væntanlega þeir „hæfustu“  gáfu þannig hinum 

útskúfuðu langt nef og segja má að andi samkeppninnar hefði svifið yfir vötnunum. Hver og 

einn hugsaði fyrst og fremst um eigin hag. Listgagnrýnandi DV, Gunnar Kvaran listfræðingur, 

taldi þannig að í raun væri ekki hægt að tala um „mótmælasýningu“ gegn UM sýningunni, 

enda væru þetta sömu listamennirnir.  Ekki væri heldur hægt að lesa úr „„Gullnu ströndinni“ 

neina sameiginlega hugmyndafræði eða meiningu“. Þetta væri eins konar „veisla“ þar sem 

                                                           
10

  Sigmundur Ernir Rúnarsson, „Listin er ekki punt“, Dagblaðið Vísir-DV- Helgarblað II, 19.febrúar 1983, b. 8-11. 
11

 Þjóðviljinn, 12. febrúar 1983, b. 10. Gunnar Kvaran listfræðingur taldi einnig athyglisvert að „jafnvel hörðustu conseptmenn [...] rissa nú 

með lit og línu hið algera „frelsi“ á léreftið.“ Hann velti því fyrir sér „einlægni þessara listamanna.“ Sjá, Gunnar Kvaran, „Gullna ströndin - 

mælikvarði á íslenskri nútímalist?“.  Dagblaðið Vísir-DV, 07. febrúar  1983, b. 15. 
12

 Þjóðviljinn, 12. febrúar 1983, b. 10. 
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ríkti „frjáls og óháð stemmning“.
13

 Andófstónninn gegn ríkisvaldi og opinberum afskiptum 

virtist falla vel að hugmyndafræðinni sem ríkti innan veggja DV. Á sama tíma og þessar 

ungmennalistsýningar voru áberandi í umræðunni, í febrúar árið 1983, eyddi DV einnig miklu 

púðri í umfjöllun um Menningarverðlaun DV, sem veitt voru árlega og fyrir vikið var mikil 

menningarumræða í blaðinu um þetta leyti. Gunnar Kvaran sagði í viðtali í DV að „ákaflega 

erfitt“ væri „að gera upp á milli myndlistarmanna“ vegna þess hve ólíkar forsendur væru á 

bak við þeirra verk. Hugsanlega þyrfti „ að hugsa um það sem væri efst á baugi, fylgjast með 

vaxtarbroddunum í myndlist“.
14

 Einum af hinum ungu fulltrúum „nýja málverksins“, Helga 

Þorgils Friðjónssyni voru veitt Menningarverðlaun DV árið 1983 og voru myndverk hans 

sögð standa fyrir „formrænu og merkingarlegu Frelsi með stóru F-i“.
15

   

Hins vegar bar öllu minna á umfjöllun um hina opinberu „UM“ sýningu. Engin stórviðtöl 

voru tekin og ekki birtist listgagnrýni um sýninguna fyrr en hún var vel á veg komin. 

Listgagnrýnirinn, Gunnar Kvaran, var frekar varfærinn í gagnrýni sinni í DV og taldi „erfitt að 

átta sig á merkingu þessara verka“ og að þau hefðu ákveðin tengsl við ritmálið, en „línulegur 

lestur bókmenntanna“ hefði verið „brotinn upp.“ Þótt sýningin væri vissulega tímamótasýning 

hefði ýmsu verið ábótavant  í uppsetningu og frágangi við hana.
16

 Hugsanlega hefur hann 

fundið sig knúinn til að benda á agnúana við hina opinberu sýningu í anda DV líkt og þegar 

Halldór Björn vísaði í að „heildin“ væri á bak við nýja málverkið í anda félagshyggju 

Þjóðviljans.     

Þessar tvær tímamótasýningar í íslenskri myndlist voru haldnar  tveimur árum eftir að „nýja 

málverkið“ sló í gegn á Vesturlöndum með stórsýningunum The New Spirit in Painting árið 

1981 og Zeitgeist árið 1982. Þetta voru allt málverk, en stíll og innihald málverkanna var afar 

ólíkur milli listamanna. Engin ein sameiginleg stefna var í fyrirrúmi, heldur margar. Nýja 

málverkið var að mati listgagnrýnandans Tonys Godfrey túlkun á hinum menningarlega 

brotakennda nútímaheimi.  Í anda póstmódernismans réðu einstaklingarnir sjálfir eigin 

framgangi óháðir kreddukenningum gagnrýnenda.
17

  Málverkin þóttu í mörgum tilvikum bera 

vott um sýndarmennsku („showmanship“) ofgnóttar og leikgleði sem móðgaði og ögraði 

virðuleika listanna. Þannig var einn söluhæsti málarinn Julian Schnabel sagður vera fúskari, 

                                                           
13

 Gunnar Kvaran, „Gullna stöndin“, Dagblaðið Vísir-DV, 07. febrúar 1983, b. 15. 
14

  Dagblaðið Vísir-DV, 08. febrúar 1983, b 11.  
15

  Dagblaðið Vísir-DV, 11. febrúar 1983, b. 36-37.  
16

 Gunnar Kvaran, „Ungir myndlistarmenn – tímamótasýning á Kjarvalsstöðum“. Dagblaðið Vísir-DV, 14. febrúar 1983, b.18.  
17

 Tony Godfrey, The new image. Painting in the 1980s, (Oxford, 1986) b. 10. „...it was not based on complacent liberal humanism, but on 

an awareness of the cultural and psychological fragmentation of the age.“ sjá einnig b. 14-15. 
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tækifærissinni og fjölmiðlafígúra.
18

 Fram kom hörð gagnrýni á nýja málverkið frá sjónarhóli 

marxismans og var því líkt við stjórnarbyltingu („putsch“) listhöndlaranna til að geta selt 

endurvakinn expressíonisma sem væri í raun tímaskekkja.
19

 Bandarískur abstraktmálari (þ.e. 

módernisti) skrifaði í bitrum tón að þetta væri samsæri gegn góðum smekk og sannleika. 

Vaxandi markaðsáhrif yllu því að það verður hlutfallslega minna til af gæðalist. Nýlistin og 

póstmódernisminn hefði látið markaðinn hafa það sem hann vantaði og nú gæti markaðurinn 

selt helling af mjög lélegri list fyrir háar upphæðir.
20

 

Árið 1983 var þróunin til markaðsvæðingar listarinnar á Íslandi komin í ákveðinn farveg í takt 

við þróunina í Vestur- Evrópu og Bandaríkjunum, en það virðist hafa ríkt ákveðið stefnuleysi 

og afstaða listamannanna einkenndist af ákveðnum þversögnum. Gullstrandarmenn vildu 

báknið burt og minni afskipti hins opinbera. Þeir töldu listina hafa mikilvægu hlutverki að 

gegna í samfélaginu og vildu vera óháðir valdhöfum og frjálsir við sína sköpun. Samt sem 

áður gerðu þeir kröfur um að hið opinbera veitti þeim aðstöðu og stuðning. Gömlu 

módernistarnir voru í þeirra orðræðu hluti af valdakerfi ríkjandi stétta og kerfinu sem hamlaði 

breytingum. Módernisminn væri dautt mál, en ekki lifandi. Um leið gripu þeir til gamallar 

módernískrar goðsagnar eða klisju um að list gærdagsins væri „list liðins tíma“ og að ný list 

væri „í andstöðu við það sem áður hefur verið gert“. Myndlistarheimurinn hafði losnað úr 

viðjum módernismans og vindar frelsis léku um listina. 

Blómatími vísindahyggju módernismans 

 Til að geta áttað sig á því um hve mikila byltingu var að ræða í hugarfari listaheimsins þarf 

að fara til baka og skoða grundvöll módernismans sem margir töldu  hamla frjálsri hugsun. 

Módernisminn var allsráðandi hugmyndafræði í listum og menningu Vesturlanda í um það bil 

hundrað ár eða svo á tímabilinu frá seinni hluta 19. aldar til seinni hluta 20. aldar. Færa má 

rök fyrir því að öll 19. öldin hafi tilheyrt módernismanum, en hins vegar varð ákveðin bylting 

í lok aldarinnar sem kollvarpaði heimsmyndinni. Í bók sinni The shock of the new vísaði 

Robert Hughes í lok byggingar Eiffel turnsins árið 1889 sem ákveðin tímamót og ágætis 

viðmið til að marka upphaf módernismans. Eiffel turninn varð táknmynd fyrir vélhyggju 

nútímans, byggður úr verksmiðjuframleiddri stálgrind, sem teygði sig til himins, langhæsta 

bygging heimsins, fyrsti skýjakljúfurinn. Turninn varð umfram allt boðberi óstöðvandi 

                                                           
18

 Tony Godfrey, The new image. Painting in the 1980s, b. 11. 
19

 Tony Godfrey, The new image. Painting in the 1980s, b. 11-12. 
20

 Tony Godfrey, The new image. Painting in the 1980s, b. 12-13. 
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framþróunar og vaxtar hins iðnvædda borgarsamfélags.
21

 Sjónarhornið gerbreyttist því ofan úr 

turninum sáu menn hið mannlega umhverfi sem eins konar abstraktmyndir, fleti og reiti. 

Sífellt fleiri uppfinningar, bíllinn og flugvélin juku hraðann í samfélaginu sem varð síkvikt og 

því úr nógu að moða fyrir myndlistina. Um leið urðu til mörg vandamál sem vörðuðu þróun 

myndlistarinnar í hinni nýju heimsmynd, ekki síst það hvernig hægt væri á sannfærandi hátt 

að búa til mynd á tvívíðan flöt innan ramma, af framþróun og umbyltingu mannlegs 

umhverfis. Robert Hughes taldi að með kúbismanum hefði komið fram fyrsta tilraunin til að 

svara því. 
22

  

Eitt af höfuðeinkennum vestrænnar myndlistar frá síðari hluta 19. aldar og fram eftir 20. 

öldinni voru sífelldar breytingar á myndlistarstílgerðum ásamt sterkri tilhneigingu listamanna 

til að koma með stefnuyfirlýsingar (manifestos) sem færðu rök fyrir þeirra málstað og stíl, 

gegn fyrri ríkjandi stílum hvers tíma. Listheimspekingurinn Arthur C. Danto benti á að 

listamenn töldu sig vera að koma á nýrri reglu (set up a new order) sem átti að vera afgerandi 

í listheiminum og nefndi Picasso á fyrstu skrefum kúbismans sem dæmi, en hann taldi nýja 

stílinn hafa í för með sér að impressionisminn væri liðin tíð.
23

 Listfræðingurinn E. H. 

Gombrich sagði listamenn hafa á 19. öldinni misst ákveðið öryggi sem fólst í að vinna fyrir 

ákveðinn verndara (patron), lúta hans vilja og afhenda honum vöruna sem óskað var eftir. 

Staða listamannsins í samfélaginu var áður fyrr tryggð, en hugtakið frjáls list var fyrir flestum 

fjarlægt hugtak. Það opnuðust vissulega fjölmargir möguleikar í viðfangsefnum á 19. öldinni, 

en ekki var lengur víst að smekkur kaupenda og seljenda væri sá sami.
24

  Ákveðin gjá 

myndaðist á milli þeirra listamanna sem reyndu að uppfylla þarfir kaupendanna og unnu í 

anda opinberu akademíunnar og almennu gildismati yfirstéttanna og hinna sem „státuðu sig af 

sjálfskipaðri einangrun“. Með því að hafna smekk kaupendanna áttu listamenn hins vegar á 

hættu að lepja dauðann úr skel. Framúrstefnulistamenn (avant garde) ögruðu smekk 

smáborgaranna og byggðu upp ímynd af sér sem sérstökum „þjóðflokki“. Þeir klæddu sig oft 

afkáralega og sýndu þannig fyrirlitningu á „góðborgaralegum siðvenjum“.
25

 Gombrich taldi 

að með hinu dýrkeypta frelsi undan kenjum verndaranna hefði komið í ljós hve myndlistin er 

góð leið til að tjá einstaklingseðli manna, „svo fremi listamaðurinn hafi einstaklingseðli að 

tjá“. Staðfesta listamanna og sjálfstæði varð að goðsögn sem birtist í afstöðunni til 

                                                           
21

 Robert Hughes, The shock of the new. (New York, 1981) b. 9-11.  
22

 Sjá Robert Hughes, The shock of the new. b. 14-16. 
23 Arthur C. Danto, After the end of art. Contemporary art and the pale of history. The A. W. Mellon Lectures in the fine arts, 1995. 

Bollingen series xxxv; 44 (New Jersey, 1997). b. 30.   
24

 E. H. Gombrich, Saga listarinnar, 2. útg. Halldór Björn Runólfsson þýddi. (Reykjavík, 2008).  b. 501. 
25

 E. H. Gombrich, Saga listarinnar, b. 501-502. 
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markaðarins eins og í dæmi franska 19. aldar listmálarans Gustaves Courbet. Hann var 

kommúnisti og kallaði myndlist sína „raunsæi“ ( realisme). Hann vildi fylgja „listrænni 

samvisku sinni“ og vildi því ekki að mála myndir eftir höfði væntanlegra kaupenda til selja 

betur.
26

  

„Isma“ listamenn 19. aldar sóttu eftir að finna hinn eina rétta sannleika. Impressíonistarnir 

töldu að sínar aðferðir væru „hámark vísindalegrar nákvæmni“, en síðar komust listamenn að 

því að þeirra aðferðir voru enginn „algildur sannleikur“. Kynslóð listamanna sem á eftir þeim 

kom glímdi við ákveðna kreppu á árunum fyrir fyrra heimsstríð, því þeir vildu byggja á 

impressíonismanum en þó ganga skrefi lengra. Þeir fundu fyrirmyndir til að skapa nýja 

liststíla m. a. í list uppreisnarmannanna þriggja, Vincents van Gogh, Pauls Gauguin og Pauls 

Cézanne. 
27

 Á upphafsárum myndlistar-ismanna snerust umræðan og átökin nær eingöngu um 

liststílinn, en nánast ekkert um innihald myndverkanna. Þekktur listfræðingur, Alois Riegl, 

skrifaði árið 1893 bókina Spurning um liststíl (þ. Stilfragen) þar sem öll umfjöllunin snerist 

um formfræði og listskreytingu (e. ornament), en engin um innihald myndverka. 

Myndlistarheimurinn laut innri lögmálum, einangraður frá hversdaglegu umhverfi og einungis 

örfáir rithöfundar blönduðu sér í listumræðuna og þeir deildu þessu sjónarmiði. Meistarar 

endurreisnarinnar höfðu fyrst og fremst gildi vegna liststílsins og nútímalistamenn hlutu að 

viðhalda hefðinni og söguframvindunni. Listheimspekingurinn Hans Belting benti á að fyrir 

vikið hafi óhlutbundin málverk ekki verið fráhvarf frá hefðinni enda hefði abstraktlistin verið 

í raun sigur formsins. 
28

 

Saga módernískrar myndlistar var að miklu leyti hliðstæða við hina módernísku hugsun sem 

einkenndi mannlegt samfélag á fyrri hluta 20. aldar. Stóru stjórnmálahreyfingarnar sem 

mótuðu öldina byggðu á einnar áttar kenningum og myndlistin á einnar stefnu harðstjórn 

ákveðins liststíls. Í báðum tilfellum voru menn undir áhrifum útópískra ídealískra hugmynda 

sem þeir vonuðu að myndu móta framtíðina.
29

 Iðnríki Vesturlanda byggðu á vísindahyggju og 

pósitívisma, trú á þróun til fullkomnari heims og hagvaxtar, þar sem drifkrafturinn var að gera 

betur. Útópían birtist sjónrænt og áþreifanlega í 20. aldar arkítektúr þar sem leitast var við að 

skapa fyrirmyndarsamfélög í heilu hverfum íbúðablokka sem áttu að vera algerlega sjálfbær 

                                                           
26

 E. H. Gombrich, Saga listarinnar, b. 502 og  511. 
27

 E. H. Gombrich, Saga listarinnar, b. 562-563 Einn af mörgum liststílum sem spruttu upp úr þessum jarðvegi var þýski expressíonisminn 

sem gekk svo aftur sem ein af helstu fyrirmyndum „Nýja málverksins“. Þýsku expressíonistarnir sóttu einnig fyrirmyndir í gotneska 

miðaldalist og frumbyggjalist frá ýmsum fjarlægum löndum. Sjá, t.d. H. H. Arnason, History of modern art, önnur prentun, (New York, 
1978). b. 171-178.  
28

 Hans Belting, Art history after modernism. b. 26-27.   
29

 Hans Belting, Art history after modernism. b.27-28.  
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með eigin verslunarkjarna, allt þrautskipulagt og útreiknað. Arkitektinn Ludwig Mies van der 

Rohe sem m.a. var höfundur Seagram byggingar í New York lýsti því yfir að einstaklingurinn 

skipti ekki lengu máli sem slíkur.
30

   

Módernisminn, eins og hann birtist í myndlist, fól í sér margar mótsagnir og sumar þeirra  

virðast hafa stangast á og verið illsamrýmanlegar. Listfræðingurinn Rosalind Krauss benti á 

þá einkennilegu þversögn sem fólst í þeirri trú listamanna á að myndlist væri fyrst og fremst 

sjónræn vísindi, þar sem listamenn tileinkuðu sér vísindaleg vinnubrögð og voru því trúir 

óguðlegri raunhyggjunni, en á sama tíma reyndu þeir að sveipa um sig áru hins háleita og 

andlega.
31

 Hún setti fram þá kenningu að myndlistamenn módernismans hefðu í upphafi 20. 

aldarinnar myndað eins konar rimlagrind ( grid) á milli sín og mannlífsins. Megintilgangur 

grindarinnar hefði verið að þagga niður í öllum tengslum við bókmenntir, frásögn og orðræðu. 

Almenningi var haldið frá innsta kjarna listarinnar og listamönnum frá umræðum um það sem 

skiptir fólki máli. Listamenn tóku  ekki þátt í gagnrýninni umræðu utan virkisveggjanna með 

þeim afleiðingum að sífellt færri raddir heyrðust tala fyrir mikilvægi lista í samfélaginu sem 

hluta af gagnrýninni hugsun.
32

 Hollenski abstraktmálarinn Piet Mondrian hreinsaði myndir 

sínar af öllum utanaðkomandi truflunum og var list hans og annarra grindar-listamanna 

fullkomlega sjálfbær. Strangflatar, reglustiku myndverkin voru ónáttúruleg og óraunveruleg, 

yfirborðið eitt. Ímyndunaraflinu var úthýst og grindin lýsti yfir einræði rýmisins. Þessi þróun 

ágerðist í kjölfar fyrri heimsstyrjaldar, þvert á það sem búast hefði mátt við. 
33

 

Eftir árið 1945 stjórnuðu Bandaríkjamenn ferðinni í listheiminum í krafti sífellt öflugri 

efnahags- og alþjóðaáhrifa. Evrópskir listamenn flykktust umvörpum  til Bandaríkjanna með 

list í farteskinu og heimamönnum óx ásmeginn. Bandaríkjamenn höfðu mikla yfirburði í 

listheiminum í krafti ríkisdæmisins og Evrópumenn spiluðu aðra fiðlu í hinni eintóna 

módernísku hljómkviðu sem bundin var sameiginlegum markaði.
34

 Á sjöunda áratug 20. 

aldarinnar var hin móderníska listhugsun komin í þrot. Með tilkomu pop-listarinnar fór lestin 

út af sporinu og vonuðust margir listfræðingar eftir enn einum nýjum málverkastílnum til að 

                                                           
30  Robert Huges, The Schock of the New. Í kaflanum „Trouble in Utopia“, bls. 164-211 fjallaði Huges um hugmyndafræði borgarskipulags 
20. aldar sem byggði á  hugmyndum sem áttu rætur í marxisma, (einnig  jafnaðarstefnu og almennt í hugmyndum um velferðarsamfélag) sjá 

bls. 167. Einnig bls. 181. „the individual is losing significance; his destiny is no longer what interests us.“ 
31

 Rosalind Krauss, The originality of the Avant-Garde and other modernist myths. (Cambridge, Mass., 1985).  b. 10-12. Vél og 

tæknihyggjan myndaði skrítið bandalag við dulhyggju (e: mysticism) í nánast trúarlegu samhengi, þar sem „andi“ (e: spirit) módernismans 

mótaði hugmyndina um nýjan alheimsliststíl, sem ekki taldist til sósíalisma né heldur kapítalisma. Sjá, Hans Belting, Art history after 

modernism,b.34. 
32

 Rosalind Krauss, The originality of the Avant-Garde, b. 9. „The arts, of course, have paid dearly for this success, because the fortress they 

constructed on the foundation of the grid has increasingly become a ghetto“. Sjá einnig bls. 158. 
33

 Rosalind Krauss, The originality of the Avant-Garde, b. 9. Listamenn grindarinnar komu í röðum, einn á eftir öðrum og „uppgötvuðu“ 

grindina. Frelsið sem fólst í fagurfræðinni fól í sér að listamennirnir voru læstir inni í rimlabúri þar sem þeir upplifðu sig frjálsa. Sjá, b. 158-

160.  
34

 Hans Belting, Art history after modernism,b.46. 
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koma lestinni aftur á sporið. Það gerðist ekki, enda var málverkið ekki lengur aðal driffjöðurin 

í framvindunni.
35

  Arthur C. Danto olli mörgum hugarangri með frægri yfirlýsingu „ end of 

art“, í tengslum við myndlistarsýningu Andys Warhol árið 1964, þar sem hann sýndi Brillo 

kassa sem litu nákvæmlega eins út og upprunalegu verksmiðjuframleiddu umbúðirnar. Þar 

með var ekki sjáanlegur munur á list og einhverjum öðrum hlutum. Allt gat verið list og allir 

gátu verið listamenn.
36

 Þar með féllu goðsagnir módernismans ein af annarri. Enginn einn 

liststíll var rétthærri en annar og gátu listamenn þess vegna valið sér liststefnu eftir eigin höfði 

eða eftir óskum kaupenda. Hin hefðbundna línulega stórsaga liststíla leið undir lok.
37

  

II.   Markaðshyggjan við völd 

Frjálshyggjuvindar léku við listina 

Listamenn höfðu öðlast frelsi til að gera það sem hugurinn bauð og leituðu margir þeirra í 

efnivið sem daðrað hafði verið við frá þvi milli stríða, þ.e.a.s. glanstímarit og auglýsingar. Hin 

fjöldaframleidda neyslumenning sem áður tilheyrði „raunheimi“ hversdagsins. Hans Belting 

benti á að þrátt fyrir að myndefnið væri sótt til sjónræns gervi- eða neysluheims almennings 

voru Pop-listamennirnir í raun ekki að reyna að höfða til hans heldur fyrst og fremst að leita 

nýrra möguleika í fagurfræði.
38

 Eftir síðari heimsstyrjöld náði neyslumenningin og 

fjöldaframleiðslan nýjum hæðum í Bandaríkjunum og auðvitað hafði hún mikil áhrif á listina. 

Andy Warhol var sá listamaður 20. aldar sem best náði að nýta ímyndarsköpun sér til 

framdráttar og hafði hann gríðarleg áhrif á það ferli að breyta list í hreina viðskiptavöru (e. Art 

buisness). Hann markaðssetti sjálfan sig sem hverja aðra framleiðsluvöru og sagði „mig 

langar til að vera vél“.
39

 Pop-listin markaði ákveðin vatnaskil og á sama tíma þróaðist 

hugmyndafræði minimalismans, en hún byggði fyrst og fremst á amerískum nútímagildum.  

Listamaðurinn Carl Andre sagði list sína vera „guðlausa efnishyggju“, enda vildu 

minimalistarnir höfða til raunveruleikans í bandarískri menningu og 

fjöldaframleiðslumenningar iðnaðarsamfélagsins. Listfræðingurinn Paul Wood benti á að með 

                                                           
35

 Arthur C. Danto, After the end of art., b. 135-136. 
36

 Arthur C. Danto, After the end of art, b. 35-36 og 124-125.  
37

 Arthur C. Danto, After the end of art, b. 36-37. „there is no further direction for the history of art to take“. Warhol sagði: „You ought to be 

able to be an Abstract Expressionist next week, or a Pop artist, or a realist, without feeling that you have given up something“.  
38

 Hans Belting, Art history after modernism,b. 75-79. 
39

 Robert Huges, The Schock of the New, b. 348 „I want to be a machine“. (mín þýðing) sjá einnig b. 351. Vöruframleiðsla Warhols var 

fjöldaframleiðsla (sem ásamt annarri Pop list) vísaði veginn til tískuheimsins og afskipta viðskiptalífsins af listheiminum. 
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minimalismanum hefði myndlistin öðlast ákveðið frelsi frá evrópskri elítuhefð, enda fólst í 

honum viss tilfinning fyrir „amerískri ráðdeild og lýðræði“.
40

 

Hinn marghöfða þurs, póst módernisminn í myndlist beindist síðan í margar áttir í takt við 

fjölhyggju samfélags- og menningarumræðunnar á Vesturlöndum. Arthur C. Danto sagði 

bandaríska hugmyndalistamenn sjöunda og áttunda áratugar 20. aldar hafa flutt inn frá 

Frakklandi gagnrýnar hugmyndir í formi afbyggingar. Hér má t.d. nefna kenningar Michaels 

Foucault, Jacques Derrida, Jeans Baudrillard, Jean-François Lyotard og femínistanna Helene 

Cixous og Luce Irigaray. Textar þessarra fræðimanna urðu að „lingua artspeak“, og því má 

segja að þeir hafi verið stofnanavæddir. Gallinn var sá að margir  listamannanna  sem reyndu 

að tileinka sér textana lentu í vandræðum með þá því þeir voru upphaflega á  „bjagaðri 

frönsku“ eins og Danto orðaði það og svo voru þessir „myrku“ textar þýddir yfir á amerísku.
41

 

Þetta voru vissulega róttækir tímar og var gagnrýnin myndlist hluti af vopnabúri  

þjóðfélagsgagnrýninna hópa af ýmsum toga. Margir listamenn, ekki síst þeir sem aðhylltust 

kenningar sem áttu rætur í marxisma gagnrýndu stofnanavæðingu listheimsins og stefnu 

listasafna. Þeir álitu söfnin vera hluta af kúgunartæki hinnar ráðandi elítu og valdatákn. 

Hugmyndalistamennirnir litu á málverkið sem táknmynd valdsins og var því úthýst.
42

 

Kenningar félagsfræðingsins Pierres Bourdieu eru athyglisverðar í þessu samhengi en hann 

setti fram hugtakið „táknrænt fjármagn“ (symbolic capital). Samkvæmt kenningunni 

aðgreindu efri lög samfélagsins sig frá hinum neðri með því að eyða fé í dýran lúxusvarning 

og auglýstu þar með yfirburði sína. Um leið niðurlægði efnafólkið á táknrænan hátt aðra, 

andstæðinga eða undirsáta.
43

 Líta má á málverkið sem dæmi um slíkan lúxusvarning og að 

sama skapi aðra listframleiðslu. Róttæknin í myndlist sjöunda og áttunda áratugarins varð 

nokkuð endaslepp vegna hinnar alvarlegu krísu sem hrjáði vinstri sinnaða mennta- og 

listamenn. „Nýja vinstrið“ (New Left) glímdi við að koma skikki á samfélagsgagnrýnina á 

nýjum forsendum þar sem áherslan var á baráttu minni hópa í samfélaginu fyrir mismunandi 

baráttumálum í stað heildarhyggju. Hver hópur fyrir sig hafði sína reynslu og menningu.
44

 

                                                           
40 Paul Wood, „Inside the Whale: an Introduction to Postmodernist Art“, Themes in Contemporary Art, Gill Perry og Paul Wood sáu um 

útgáfuna. (London, 2004).  b. 8-9.   

41
 Arthur C. Danto, After the end of art, b. 144-145. „...the art world of the 1980s spoke a form of broken French, based on the translations of 

murky texts ...“. 
42

 Arthur C. Danto, After the end of art, b. 145-146. 
43 Peter Burke, History and social theory, önnur útg. (Cambridge, 2005). b. 67 og 70-71. 
44

 Paul Wood, „Inside the Whale“, b. 18. Pierre Bourdieu vildi skilgreina mannlegt umhverfi sem mismunandi svæði (e: field) og hver og 

einn er skilgreindur eftir hvaða svæði eða rými hann tilheyrir. Ákveðið svæði hefði innri sveigjanlega menningu  og samskiptamynstur sem 

væri síbreytilegt og einstaklingarnir aðlöguðu  sig að og mótuðu sinn eigin „habitus“. Sjá,  Peter Burke, History and social theory, b. 174 og 

176. 
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Ekki var sjálfgefið að allir þessir  fjölbreyttu hópar myndlistarmanna væru róttækir og má 

gera ráð fyrir að miðaldra hvítir karlar hafi einna síst hneigst til samfélagslegrar róttækni. 

Þegar leið á áttunda áratug 20. aldar fór lítið fyrir hinni hefðbundnu gagnrýni á efri lög 

samfélagsins en hins vegar var slagkraftur í réttindabarátta kynþátta og femínistum óx 

ásmegin. Listamenn sem höfðu femíniska nálgun í sinni list höfðu mikið að segja innan avant-

garde umhverfis listamanna en almenningur varð ekki mikið var við umræðuna og fjölmiðlar 

héldu henni í skugganum.
45

 Hugmyndalistin var  að ýmsu leyti róttæk  og snerti á 

mikilvægum samfélagsmálum. Fyrir vikið öðlaðist listin mikilvægt tæki sem hefði verið hægt 

að nota við þær samfélagsaðstæður að sífellt færri svið mannlífsins voru til taks fyrir 

gagnrýna hugsun sem snerti mannlegt umhverfi. Þess í stað beindist meginathyglin að 

yfirborðinu. 

Hans Beltin sagði list nútímans og listgagnrýnin væri undir amerískum yfirráðum í krafti 

stofnanayfirburða og alheimstungumálsins. Eitt af höfuðeinkennum amerískrar  listsýnar væri 

áherslan á yfirborðið á kostnað gagnrýninnar hugsunar.
46

 Bandaríski listfræðingurinn og 

listamaðurinn Suzi Gablik lýsti stöðu hins markaðsvædda listheims á níunda áratug 20. aldar, 

þegar Nýja málverkið var efst á baugi. Taumhald markaðarins á listheiminum takmarkaði í 

raun frelsi listamanna vegna lögmála markaðarins. Stórfyrirtæki, ekki síst þau sem höfðu 

laskaða ímynd eða áttu erfitt með sannfærandi almannatengsl vegna eðli síns reksturs s.s. 

tóbaks- og olíufélög, komust að því á sjöunda áratugnum að með því að setja nafn 

fyrirtækjanna við „æðri“ listir, „hálistir, myndlist, tónlist og menningarefni í sjónvarpi bætti 

það ímynd fyrirtækjanna verulega. Þegar komið var fram á tíma nýja málverksins voru nær 

allar stórsýningar í virtum söfnum  t.d. í New York kostaðar að mestu leyti af slíkum 

fjármálaveldum og söfnin orðin eins og fíklar í ásóknina í peningana. 
47

 

 þróunin til allsherjar markaðsvæðingar listheimsins tók nokkra áratugi og olli mörgum 

listamönnum áhyggjum strax á seinni hluta sjöunda áratugar 20. aldar. Hjólin fóru svo fyrir 

alvöru að snúast með uppgangi nýfrjálshyggjunnar á valdatíma ríkisstjórna Ronalds Reagan 

(1981-1989) í Bandaríkjunum og Margarethar Thacher (1979-1990) í Bretlandi.
48

 Ríkisstjórn 

Thatchers  mótaði nýja stefnu í menningarmálum og liststuðningi hins opinbera. Stefnan 

                                                           
45

 Paul Wood, „Inside the Whale“, b. 23. 
46

 Hans Belting, Art history after modernism,sjá b. 50-53. Andy Warhol bjó til mynd af Joseph Beuys en í stað þess að kafa djúpt í 

persónuleika viðfangsefnisins fjöldaframleiddi hann yfirborðslegar ímyndir, gagnrýnislaust. Mynd Warhols af skóm var án dýptar og 

ígrundunar, yfirborðsleg spegilmynd af neysluumhverfi. Sjá, Paul Wood, „Inside the Whale“, b. 19-21. 
47

 Suzi Gablik, Has modernism failed?, (New York, 1984). b. 67-68.  
48

 Suzi Gablik, Has modernism failed?, b. 61-62. Og Loftur Atli Eiríksson, Viðskiptavæðing menningarlífsins og menningarvæðing 

viðskiptalífsins. b. 7.  
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byggði á blandaðri leið, minni útgjöldum hins opinbera og aukinni aðkomu einkageirans. 

Færa má rök fyrir því að í raun hafi að miklu leyti verið um ákveðna blekkingu að ræða, því 

fyrirtækin fengu skattaafslátt og auk þess fjármagnaði ríkið þann hluta fjáröflunarstarfsins 

sem vék að því að þjóna kostunaraðilunum og kynna fyrir þeim kostunarkostina.
49

  

Stórfyrirtækin stofnuðu mannúðar- og samfélagssjóði (eins og Landsvirkjun og Landsbankinn 

gerðu seinna hér á landi) og undir þessa falska flaggi manngæsku, spiluðu fyrirtækin á 

listheiminn í eigin auglýsingaskyni. Listheimurinn bandaríski var markaðsvæddur að fullu og 

öllu leyti og stjórnað af markaðsmönnum. Um leið voru öll önnur gildi sem snertu 

samfélagslegar spurningar þurrkaðar burtu enda átti listin að fjalla um list (art-for art‘s-sake). 

Frelsið, að listamaðurinn gerði það sem honum sýndist þar sem allt var leyfilegt, gerði að 

verkum að ekkert hreyfði lengur við neinum. Listin hætti í raun að skipta máli, varð að hverri 

annarri verslunarvöru. Þekktir listamenn urðu vörumerki, seldu t-boli, bolla og servíettur.
50

   

Ameríski bókmenntafræðingurinn og marxistinn Fredric Jameson  gagnrýndi póst-

módernismann í tengslum við „síð-kapítalismann“ (late capitalism) og lýsti hvernig viðhorfin 

breyttust á mörgum sviðum menningar, svo sem í bókmenntum, myndlist og 

kvikmyndaiðnaðinum. Kapítalisminn og neysluhyggjan voru orðin alltumlykjandi og 

menning kapítalismans var orðin að eins konar náttúru sem fyllti andrúmsloftið sem við 

öndum að okkur.
51

 Þótt hjólin á ný-frjálshyggjuvélinni virðast hafa snúist aðeins hægar á 

Íslandi var þróun orðræðunnar í sama takti og stigmagnaðist. Þegar nýja málverkið hélt 

innreið sína í listheiminn íslenska árið 1983 var listakurinn plægður og sáð. Uppskeran kom 

síðar í ljós. 

Boðið til veislu á Íslandi  

Hugmyndafræði ný-frjálshyggjunnar hafði víðtæk áhrif á Íslandi í upphafi níunda áratugar  

20. aldarinnar og voru frjálshyggjuviðhorfin sérstaklega áberandi á síðum Dagblaðsins Vísis-

DV. Ritstjórar blaðsins, Jónas Kristjánsson og Ellert Schram, skrifuðu marga leiðara undir 

merkjum hugmyndafræði frjálshyggjunnar og var mikil áhersla á minnkandi umsvif opinberra 

stofnana og aukin áhrif markaðarins.  Árið 1983 ritaði Ellert leiðara og fagnaði því að 

forstjórar tveggja af stærstu fyrirtækjum landsins voru sæmdir heiðursorðu 

                                                           
49

 Loftur Atli Eiríksson, Viðskiptavæðing menningarlífsins og menningarvæðing viðskiptalífsins. b. 12. 
50

 Suzi Gablik, Has modernism failed?, b. 67-68. 
51

 Paul Wood, „Inside the Whale: an Introduction to Postmodernist Art“, b. 19. 
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Íþróttasambandsins og benti á að Íþróttasabandið væri „að þakka fyrir peninga“. 

Atvinnufyrirtæki á Íslandi héldu uppi íþróttastarfi með styrkjum og auglýsingum.
52

 

Það sama átti við um menningu og listir en margir listamenn höfðu „beinlínis fleytt sér áfram 

á listaverkakaupum atvinnufyrirtækja“. Ellert fullyrti að án þessa stuðnings „væri 

menningarlíf snauðara og æskulýðsstarf vanmáttugra“, enda hefði frjálst félags- og 

menningarstarf verið „hornreka í augum hins opinbera almættis“. Vegna styrkja fyrirtækjanna 

væri svigrúm „til athafna, tjáningar og útrásar meira, þegar viðkomandi getur um frjálst höfuð 

strokið“.
53

 

Þróunin til aukinnar markaðsvæðingar íþróttanna var um sama leyti gagnrýnd af Guðjóni 

Friðrikssyni í grein í Þjóðviljanum. Áður fyrr keppti ungt fólk fyrir ákveðið íþróttafélag, en nú 

eru menn gerðir að „gangandi auglýsingu fyrir Coca Cola, Sjóvá eða Morgunblaðið“. Þetta 

þótti Guðjóni vera afarkostir, enda væri íþróttaæskan gerð að „beitu fyrir fólk til að kaupa 

þvottaefni eða gosdrykk“. Hann átaldi Skíðasamband Íslands fyrir að fela „voldugu og auðugu 

fyrirtæki“ að halda fjölskylduskíðamót, þar sem fyrirtækið auglýsti sitt „eigið ágæti í gegnum 

keppnina“. Kaupsýslumenn hefðu náð taki á íþróttahreyfingunni.
54

 

Miðað við þróunina í íþróttaheiminum, þar sem auglýsinga- og peningahyggjan litaði  

umhverfið æ meir, má segja að gagnrýnisraddir hafi talað fyrir daufum eyrum. Nú er svo 

komið að íþróttavellir bera nöfn fyrirtækja í stað keppnisliðanna. Árið 1983 voru fyrirtækin 

einnig farin að beita því markaðsbragði að tengja nöfn sín við myndlist og aðrar listgreinar. 

Tryggingafyrirtækið Brunabótafélag Íslands, BÍ, veitti þannig „Heiðursverðlaun BÍ“, öðru 

sinni og fengu þau að þessu sinni fjórir einstaklingar. Samkvæmt umfjöllun Þjóðviljans barst 

stjórn BÍ fjöldi umsókna, en verðlaunin voru ætluð fyrir einstaklinga í listum, 

menningarmálum, íþróttum og atvinnulífi. 
55

 

Umfjöllun DV og markaðssetning í tengslum við Menningarverðlaun DV var öllu meiri og 

athyglisverð.  Árið 1982 voru verðlaunin veitt í fjórða sinn og tóku bæði listamenn og 

gagnrýnendur þátt í athöfn sem  gagnsýrð var af auglýsingu á DV annars vegar og Hótel Holti 

hins vegar. Þessi markaðssetning tók yfir nokkra daga, bæði fyrir og eftir 

verðlaunaafhendinguna. Fyrirsögn blaðsins þann 19. febrúar var á þessa leið:  
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 Ellert B. Schram, „Verðugir heiðurskrossar“. Dagblaðið Vísir-DV, 10. febrúar 1983, b. 12.  
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 Ellert B. Schram, „Verðugir heiðurskrossar“. Dagblaðið Vísir-DV, 10. febrúar 1983, b. 12. 
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 Þjóðviljinn, 05. febrúar 1983, b. 6. 
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 Þjóðviljinn, 03. febrúar 1983, b. 3. Heiðursverðlaunin jafngiltu einu stöðugildi í ákv. launaflokki opinberra starfsmanna. Ekki var þess 

getið hvert verðmætið var sem fólst í auglýsingargildi verðlaunanna fyrir Brunabótafélagið. 
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„Menningarverðlaun DV afhent við ljúfan hádegisverð í Þingholti í gær: „Slíkar 

viðurkenningar eðlilegt framhald á listgagnrýni dagblaðanna“ – sagði Aðalsteinn Ingólfsson“. 

Lýsing blaðsins af verðlaunaafhendingunni beindist að miklu leyti að matnum og þætti 

Holtsins og sagði annar af ritstjórum DV, Jónas Kristjánsson „að listamenn hefðu löngum lagt 

mikið af mörkum til matargerðarlistar“.
56

 Daginn fyrir verðlaunaathöfnina sagði Ellert B. 

Schram ritstjóri í viðtali við DV : „Mér er kunnugt um að úthlutun verðlaunanna og sú athöfn 

sem blaðið gengst fyrir á morgun, mælist mjög vel fyrir í röðum listafólks“.
57

 

Árið 1983 var umfjöllunin á sömu nótunum en í þetta skipti tóku listamennirnir og 

gagnrýnendur þátt í að auglýsa þrjár tegundir af víni. 
58

 Árið 1987 var enn meiri umfjöllun um 

matinn og vínið á borðum veislugesta, en auk þess bættist við það nýmæli að auglýstir voru 

Daneman Espada vindlar. Lýsing DV á veislunni var í vörukynningarstíl:        

Luku menn lofsorði á einfalda matreiðslu réttarins og þekktur kvikmyndagerðarmaður  

sagði: „Alltaf fær maður eitthvað nýtt í þessum DV veislum“. Honum varð svo orðfall  

yfir dásemdum aðalréttarins. „„Þetta er ákaflega skemmtilegt,“ sagði 

bókmenntafræðingur sem sæti átti í dómnefnd um leið og hún dreypti á hvítvíni ársins, 

Gewurztraminer“.
59

 

 

Rjóminn af þekktustu listamönnum þjóðarinnar og helstu gagnrýnendur tóku þannig þátt í 

ákveðinni kynningarstarfsemi sem verðlaunaþegar eða félagar í hinum ýmsu dómnefndum. 

Ætla má að ekki hafi farið fram mikil umræða um hættuna sem stafaði af því þegar margir af 

helstu oddvitum menningarlífsins á hverjum tíma tóku þátt í augljósri kynningarstarfsemi og 

þar með á vissan hátt áróðri fyrir stefnu dagblaðs sem hafði ákveðna stefnu, borgaralegt 

frjálslyndi og frjálshyggju, auk þess að auglýsa fyrir ákveðin fyrirtæki vín og tóbak.
60

 

Markaðssetning ákveðins fyrirtækis þar sem listamenn voru þátttakendur virðist hafa náð 

nýjum hæðum árið 1987. IBM var á þessum tíma stórfyrirtæki í tölvuiðnaðinum og í tilefni af 

20 ára afmæli IBM á Íslandi stóð fyrirtækið fyrir stórátaki í kynningu á fyrirtækinu. Eitt 

sterkasta skákmót sem haldið hefur verið á Íslandi, „IBM skákmótið“, þar sem flestir  
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 Dagblaðið Vísir-DV,  11. febrúar 1983, b. 1 og b. 36. Í textanum í DV sem fjallaði um borðhaldið við verðlaunaafhendinguna var greinileg 

vínauglýsing.  Margir kunnir listamenn og gagnrýnendur auglýstu La Ina sherry, Edelfräulein hvítvín og Quinta do Noval púrtvín. 
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 Dagblaðið Vísir-DV,  27. febrúar 1987, b.44.  
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 Í öðru tölublaði Dagblaðsins Vísis-DV var lögð áhersla á að blaðið vildi „halda uppi vörnum fyrir borgaralegu frjálslyndi, valddreifingu og 

lýðræði“. Sjá, Dagblaðið Vísir-DV,  27. nóvember 1981, b. 2. 
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þekktustu skákmenn heimsins tóku þátt fór fram á sama tíma og IBM myndlistarsýningin á 

Kjarvalsstöðum opnaði undir heitinu „Myndlistarmenn framtíðarinnar“.
61

 

Forráðamenn DV virðast hafa komið auga á auglýsingagildið sem fólst í þessum 

menningaratburðum og hélt blaðið hraðskákmót í húsakynnum DV viku fyrir IBM skákmótið. 

Að sögn Jóns L. Árnasonar stórmeistara var þetta „nokkurs konar upphitun fyrir IBM mótið“. 

DV veitti vegleg peningaverðlaun og þótti mótið takast svo „einstaklega vel“ að ákveðið var 

að halda það framvegis á hverju ári.
62

Blöðin öll fjölluðu eins og vænta mátti mjög mikið um 

skákmótið og voru efnistök  DV áberandi. Blaðið birti t.d. mynd  af einum skákmanninum á 

fótboltaæfingu með starfsmönnum DV, rækilega merktum blaðinu til að tengja blaðið við 

markaðssetningu mótsins. Á meðan á myndlistarsýningunni stóð var gríðarmikil umfjöllun 

um IBM skákmótið og var lokahófið að því loknu að sjálfsögðu haldið á Kjarvalsstöðum, þar 

sem  IBM sýning ungra myndlistarmanna stóð yfir.
63

       Dagblaðið Vísir-DV sló upp 

fyrirsögninni: „Allnýstárleg myndlistarsýning ungs fólks“. Greint var frá  heilmikilli grósku 

og að þátttakan  á sýningunni staðfesti að myndlistarfólkið fagnaði „slíku tækifæri til að koma 

verkum sínum á framfæri“.
64

 Valtýr Pétursson listmálari og gagnrýnandi Morgunblaðsins 

hrósaði IBM í hástert fyrir að bjóða upp á „eitthvert merkasta skákmót, sem hér hefur verið 

haldið“ og einnig fyrir að bjóða til „mikillar messu af verkum verðandi myndlistarmanna“.  

Þetta væri „sérdeilis vel til fundið“ af stórfyrirtækinu sem héldi uppi merki „hugvits“. Valtýr 

taldi upp nokkur athyglisverð myndverk á sýningunni, t. d. verk Tolla, Þorláks Kristinssonar 

en hann var á sínum tíma einn þeirra  sem stóð fyrir gullstrandarandófinu gegn opinberum 

dómnefndum.
65

  

Dómnefndin sem valdi verkin á IBM sýninguna, þar sem kynntir voru myndlistarmenn 

framtíðarinnar, var af allt öðrum toga. Tveir stjórnarmenn fyrirtækisins sátu í dómnefndinni 

og má því ætla að fyrirtækið vildi tryggja sína hagsmuni þar  og að fulltrúarnir væru meira en 

einungis áheyrnarfulltrúar. Í nefndinni voru einnig Úlfar Þormóðsson fulltrúi Gallerís Borgar, 

sem ráðgjafi nefndarinnar í sölu verkanna, og Einar Hákonarson listráðunautur en hann stóð 

fyrir UM sýningunni árið 1983 þar sem allt önnur hugmyndafræði réði ríkjum. Daði 

Guðbjörnsson var fulltrúi nýja málverksins í nefndinni, en hann átti verk á UM sýningunni og 

tók virkan þátt í  gullstrandarandófinu þar sem hann gagnrýndi þá sem réðu stefnu opinberra 
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 Dagblaðið Vísir-DV,  12. febrúar 1987, b. 5 og 16. febrúar 1987, b. 1.  
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sýningarsala.
66

 Þátttaka Halldórs Björns Runólfssonar listfræðings og verðandi prófessors í 

listfræði frá Sorbonne í sýningarnefnd auðfyrirtækisins hlýtur að teljast gagnrýnisverð í síðara 

tíma ljósi. Hann hafði í Þjóðviljanum spurt á gagnrýninn hátt hvort listin væri fallin í pytt 

kaupmennskunnar, en tók svo örfáum árum seinna þátt í vinnu við að tengja myndlist við 

ímynd stórfyrirtækis. Væntanlega var hann búinn að kúvenda í sinni afstöðu og sá enga 

mögulega faglega hagsmunaárekstra. Halldór Björn er í dag safnstjóri Listasafns Íslands. 

Jákvæðni frjálshyggjufjölmiðlanna gagnvart IBM sýningunni þurfti ekki að koma á óvart, en 

umfjöllun Þjóðviljans var afar athyglisverð. Myndlistargagnrýnandi blaðsins, Ólafur Gíslason, 

skrifaði gagnrýni undir fyrirsögninni „Unga Ísland“. Sýningin nefndist „Myndlistarmenn 

framtíðarinnar“ og var hún í tilefni 20 ára afmælis IBM á Íslandi.  Sýnd voru 186 myndverk 

eftir 63 listamenn undir 35 ára aldri, valin úr 300 verkum eftir 70–80 listamenn. Ólafur sagði 

þetta vera „merka sýningu“ og bar hana saman við UM sýninguna þremur árum fyrr.  Áhrif 

„nýja málverksins“ var enn áberandi, en sá „grófi expressíonismi“ á undanhaldi og meiri 

fjölbreytni í efnistökum.
67

 Hann sagði frumkvæði IBM vera „lofsvert og til mikillar 

fyrirmyndar“ og hann  minntist þess ekki „að einkaframtakið“ hefði „með jafn veglegum 

hætti“ stutt ungt listafólk á Íslandi. Hann benti á að þetta væri sölusýning og að „sérstakir 

söluráðgjafar“ yrðu á staðnum frá „Gallerí Borg fólki til aðstoðar“. Grein Ólafs Gíslasonar í 

Þjóðviljanum endaði á hvatningu til áhugamanna að láta ekki „þetta einstaka framtak framhjá 

sér fara“.
68

  

Um svipað leyti veitti Brunabótafélag Íslands, „BÍ heiðursverðlaunin“ það árið og við það 

tilefni sló Þjóðviljinn upp fyrirsögninni: „Stórkostlegt framtak“. Einn verðlaunahafanna , 

Sævar Bjarnason skákmeistari, sagði í viðtali við blaðið að þetta væri „stórkostlegt framtak af 

hálfu fyrirtækisins og til eftirbreytni“.
69

Af þessari umfjöllun að ráða virðist Þjóðviljinn hafa 

verið hlynntur markaðsvæðingu listanna og talið afskipti stórfyrirtækja af listalífinu af hinu 

góða. Það hefði mátt ætla að blað sem kenndi sig við félagshyggju og róttæk viðhorf myndi 

setja upp gagnrýnin gleraugu og benda á hvernig listamenn og aðrir aðilar tengdir 

                                                           
66
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menningarstarfsemi væru óbeinir eða jafnvel beinir þátttakendur í auglýsinga- og 

ímyndarsköpun fyrirtækja. Þess í stað hrósaði Þjóðviljinn fyrirtækjunum og bað um meira. 

Bæði DV og Þjóðviljinn gerðu mikið úr verslunarþætti IBM myndlistarsýningarinnar og 

söluráðgjöf Gallerís Borgar enda var fjölbreytt list á boðstólunum. Ekki var í blöðunum nein 

umfjöllun um innihald verkanna og inntak lista eða hvort þau hefðu eitthvert gildi, boðskap 

eða yfirhöfuð eitthvert markmið.  

Gagnrýni á markaðsvæðingu myndlistar kom úr annari átt en félagshyggjunni. Bragi 

Ásgeirsson listmálari og gagnrýnandi Morgunblaðsins skrifaði nokkru fyrr gagnrýni um 

sýningu Jóns Sigurpálssonar undir fyrirsögninni: „Alþjóðlegt rúmtak“. Gagnrýnin fjallaði lítið 

um sýninguna, en þess meira um stöðuna í listheiminum þar sem nútímalistasöfnin væru hvert 

öðru líkt „vestan hafs og austan“.  Stórsýningar væru farnar að verða „líkt og markaðstorg 

höndlara með myndlist, þar sem þeir einir fá að vera með, sem  falla inn í fjarstýrt hagkerfi 

dagsins“. Bragi sagði listtímaritin vera „beint og óbeint kostuð af listhöndlurum“ og að 

samræmi væri á milli greina í ritunum og auglýsinga frá galleríunum. Ungir listamenn sæktu í 

að sjá „heiminn í gegnum gleraugu útlendra listjöfra“.
70

 Hugsanlega litaðist andóf Braga gegn 

listhöndlurum af því að hann var af kynslóð eldri módernista, en nokkrir þeirra töldu á sig 

hallað í myndlistarheiminum. Hann skrifaði í gagnrýni um sýningu Kjartans Guðjónssonar 

árið 1993, að hann hefði eitt sinn verið reiður ungur maður en nú væri hann „reiður gamall 

maður“.
71

 Hann var á þessum árum harðorður í garð listfræðinga og klíkunnar sem réði yfir 

myndlistarheiminum íslenska og taldi eldri móderníska málara ekki fá viðurkenningu og 

athygli. Kjartan var á árum áður meðlimur í Septem hópnum sem var avant- garde hreyfing 

sem stuðlaði að viðurkenningu á módernískri málaralist um miðja 20. öldina.
72

 Sú fátæklega 

gagnrýni sem birtist á prenti gegn markaðsvæðingu myndlistarinnar kom þannig að miklu 

leyti frá gömlum reiðum módernistum.  Gömlu listamennirnir vildu ekki síður athygli heldur 

en þeir yngri og tækifæri til að koma sinni list á framfæri. Þeir skelltu sökinni á útlenska 

póstmóderníska höndlara og fámenna íslenska klíku listamanna og listfræðinga sem útilokaði 

aðra en þá sem voru innvígðir og fylgdu línu klíkunnar. Hið fjarstýrða „hagkerfi dagsins“ 

vísaði væntanlega í nýjustu tískustrauma og hvað seldist best, þ.e. ný list ungra listamanna í 

ný-frjálshyggjuumhverfi dagsins.  
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 Bragi Ásgeirsson, „Alþjóðlegt rúmtak“. Morgunblaðið ,17. janúar 1987, b. 22 
71

 Bragi Ásgeirsson, „Teikningar“. Morgunblaðið, 11. maí 1993, b. 14 
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Í upphafi níunda áratugarins fengu listfræðingar og ungir listamenn að smakka á fyrstu 

réttunum í upphafi veislunnar miklu sem var að hefjast, m. a.  í boði DV. Árið 1987 fjölgaði 

réttunum og fleiri fyrirtæki tóku þátt. Ákveðin stigmögnun átti sér stað og gengu fyrirtækin 

sífellt lengra í að spyrða saman viðskiptahagsmuni sína við menningaratburðina sem þeir 

stóðu fyrir. Viðbrögð flestra listamanna við þessari þróun einkenndist af jákvæðni og 

samþykki sem birtist í þeirra þátttöku. Þeim var boðið til veislu og til þess að vera boðið í 

næstu veislu var e. t. v. vissara að styggja ekki veisluhölda.                       

III. Sá sem borgar flautuleikaranum ræður lagavalinu 

Landsvirkjun: Spilað eftir leikreglum einkaframtaksins 

List er í eðli sínu pólitísk og má færa fyrir því rök að öll list feli í sér pólitíska afstöðu. 

Málverk módernistanna voru hvít málverk, búin til af hvítum karlmönnum fyrir hvíta 

karlmenn og í því fólst ákveðin pólitísk afstaða. Arthur C. Danto benti á að margir listamenn 

litu svo á að útilokun frá söfnunum hafi verið eitt form kúgunar. Þeir vildu komast inn og 

hætta að vera utangarðs. Frægur bandarískur baráttuhópur kvenkyns listamanna „Guerilla 

girls“ barðist fyrir jöfnum aðgangi kynjanna að söfnunum og beindist baráttan gegn valdi 

hvítra karla. Um leið gekk baráttan út á að komast að í hinum íhaldsömu stofnunum og fá að 

taka þátt í íhaldsamri starfsemi.
73

Listheimspekingurinn Régis Debray sagði að á hverjum tíma 

réði  ákveðinn miðlægur hópur listalífinu vegna áhrifa sinna og efnahagsstöðu sem gerði að 

verkum að þeirra gildi mótuðu listafurðirnar. Hinir efnameiri, sem keyptu vöruna, völdu 

ímyndir sem endurspegluðu þeirra gildi á hverjum tíma. Sá sem vildi vera í náðinni varð að 

bregðast við þörfum þeirra sem pöntuðu verkin og þeir að sjálfsögðu völdu og dæmdu um 

gæði og innihald verkanna. „Sá sem borgar flautuleikaranum ræður lagavalinu“.
74

 

Loftur Atli Eiríksson ritaði athyglisverða meistaraprófsritgerð í menningar- og 

menntastjórnun þar sem hann greindi afstöðuna til starfsemi opinberra listasafna á Íslandi og 

áhrif stórfyrirtækja á stefnu menningarstofnana á blómatíma ný-frjálshyggjunnar. Hann komst 

að því að það hefðu verið greinileg tengsl á milli stefnu einkafyrirtækja á Íslandi á árabilinu 

2002–2008 og stefnu breskra og bandarískra stórfyrirtækja. Það kom Lofti á óvart hversu 

þessi stefna íslensku fyrirtækjanna var „ígrunduð“ og hversu árangursrík stefna þeirra var í að 

nýta menninguna sér til framdráttar í kynningarskyni og ímyndarsköpun.
75

 Umtalsverðar 
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breytingar virðast hafa orðið við fjármögnun á menningarstarfsemi á Íslandi í kringum síðustu 

aldamót. Loftur Atli rakti þessa breytingu til ársins 2000 þegar Reykjavík var ein af 

menningarborgum Evrópu sem hafði í för með sér meiri kostnað en áður þekktist í 

menningarmálum. Þetta var samvinnuverkefni ríkis og borgar með fjárveitingu frá Evrópu og  

aðkomu stórfyrirtækja í formi fjárstyrks og þjónustu, en stórfyrirtækin sáu hagkvæmni við 

fyrirkomulagið. Vegna þess hversu vel hafði tekist til hafi stjórnvöld fengið „staðfestingu þess 

að hægt væri að fá stórfyrirtæki til að kosta menningarstarfsemi“ og því hafi stjórnendur 

menningarstofnana verið hvattir til að auka við samstarfið við einkaaðila.
76

  

Allt frá stofnun Landsvirkjunar hefur tenging við myndlist verið mikilvæg í ímyndarsköpun 

fyrirtækisins og mótast hefur sú hefð að skreyta virkjanir með myndverkum.
77

 Með því móti 

tengdist Landsvirkjun hinni þjóðlegu ímynd sem frumkvöðlarnir í íslenskri myndlist stóðu 

fyrir í hugum þjóðarinnar. Frumkvöðlastarf  Kjarvals, Ásmundar Sveinssonar og Sigurjóns 

Ólafssonar hafði yfir sér goðsagnarblæ sem studdi við ímynd Landsvirkjunar sem beislaði 

náttúruöflin í þjóðarhag.
78

 Fyrstu skrefin í átt til menningarstefnu Landsvirkjunar eins og hún 

birtist á síðari árum virðast hafa verið tekin þegar fyrirtækið var ein af helstu styrktarstoðum 

Reykjavíkur, menningarborgar Evrópu árið 2000, en Landsvirkjun lagði til umtalsvert 

fjármagn í verkefnið. Stærsta framlagið voru stórsýningar á á verkum íslenskra 

myndlistarmanna í Laxárstöð og Ljósafossvirkjun í samvinnu við Félags íslenskra 

myndlistarmanna  en frá þeim kom tillagan um að nýta virkjanirnar sem sýningarstaði. FÍM 

og íslenskir listamenn voru þannig viljandi meðvirkir og höfðu frumkvæði að því að aðstoða 

Landsvirkjun við sína ímyndarsköpun. Loftur notaði orðalagið „nytsamur sakleysingi“ um 

hlutverk FÍM í þessari þróun.
79

 

Hafa verður í huga að afstaða stjórnvalda og Landsvirkjunar fór ekki leynt og 

markaðsaðferðafræði fyrirtækisins við að nýta sér menningu og listir var augljós. Forstjóri 

Landsvirkjunar og fyrrverandi varaformaður Sjálfstæðisflokksins, Friðrik Sophusson, skrifaði 

merkilega grein í Morgunblaðið í tilefni opnunar myndlistarsýningarinnar í Laxárvirkjun í 

Þingeyjarsýslu. Fyrirtæki væru farin að styðja menningarstarfsemi með beinum hætti og hefði 

Landsvirkjun lagt mikla fjármuni til verkefnisins Reykjavík Menningarborg Evrópu árið 
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2000.  Friðrik sagði að Félag íslenskra myndlistarmanna hefði haft „frumkvæði“ að þessum 

sýningum í virkjununum.
80

 

Stjórn FÍM virðist því hafa verið öllum hnútum kunnug um húsakynni Landsvirkjunar og 

hvernig mætti breyta og skapa þessa aðstöðu. Sýningarnar höfðu nokkuð langan aðdraganda 

og voru miklar framkvæmdir á húsakynnum sem voru hugsaðar til framtíðarsýningahalds. 

Grein forstjórans var skýr og þar var ekkert dregið undan: „Eins og öllum er kunnugt er 

yfirskrift menningarborgarinnar „Menning og náttúra“. Það fer vel á því að listamennirnir 

skuli hafa valið að sýna list sína í virkjunum, því að varla er hægt að hugsa sér tilkomumeiri 

samleik menningar og náttúru en einmitt þann sem leikinn er í íslenskum raforkustöðvum“.
81

 

 

Formaður FÍM , Guðbjörg Lind Jónsdóttir sagði í viðtali við blaðamann DV að 

listfræðingarnir Aðalsteinn Ingólfsson og Jón Proppé hefðu valið 26 listamenn úr miklum 

fjölda sem sótti um að sýna verk sín á sýningunum. Blaðamaður DV spurði hvort listamenn 

væru að sýna samstöðu með virkjunum. Guðbjörg sagði þá alla vera gagnrýna á 

framkvæmdirnar sem stóðu til á Eyjabökkum, en listamennirnir hefðu skoðað „aðrar hliðar 

málsins“ því að við „þurfum á rafmagninu að halda“. Þeir vildu „beina athyglinni að því hvað 

rafmagnið [væri] spennandi“.
82

 Formaður FÍM var einnig blátt áfram þegar hún mælti fyrir 

munn allra listamannanna sem komu nálægt sýningunum. Hún leit ekki á þetta sem stuðning 

við stóriðjustefnuna, en orðræða hennar benti til að listamennirnir hafi aðlagað  listaverk sín 

að hugmyndafræði fyrirtækisins. Miðað við lýsingu Guðbjargar Lindar virðist sem 

listamennirnir hafi lagt sig í líma við að „samhæfa listina og þetta óvenjulega umhverfi“.
83

 

Margir listamannanna notuðu hughrif og tákn sem féllu afar vel að áróðri Landsvirkjunar. 

Ilmur María Stefánsdóttir notaði rafmagn og ljósleiðara, Eyjólfur Einarsson vann málverk, þar 

sem hringekja varð „tákn hreyfilsins í orkuvinnslunni“ og Gunnar Örn myndgerði „orkuna í 

huglægum skilningi“ í verki sínu „Andlegt ferðalag“. Guðbjörg Lind sagði að rýmið „orkaði 

mjög sterkt á listamennina og varð þeim sannur aflgjafi“.
84

 

 Jón Proppé gagnrýnandi skrifaði í hina vönduðu og glæsilegu sýningarskrá:  

Virkjanirnar eru vissulega eitt skýrasta tákn þess af hve mikilli harðfylgni Íslendingar 
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hafa tekist á við það að byggja upp samfélag sitt á þessari nær óbyggilegu eyju lengst  

norður í hafi. En listin er líka til vitnis um það að okkur hafi tekist að yfirvinna þau 

eyðingaröfl sem hér höfðu ráðið frá örófi þar til nokkrum norrænum mönnum datt sú  

firra í hug að það mætti búa í þessu landi. Hvort tveggja sýnir að hér er þrátt fyrir allt  

skapandi og þróttmikið mannlíf í nánum tengslum, bundið djúpri virðingu, við 

náttúruna og landið.
85

 

 

Upphafning hinna stórkostlegu mannvirkja og sigur mannsandans yfir „eyðingaröflunum“  

vísaði í goðsöguna, þar sem skynsemi mannsins hafði betur gegn kaosinni utan garðs. Óreiða 

náttúrunnar var beisluð og hún skipulögð af „norrænum mönnum“. Þessi texti  hefði getað 

verið saminn á þriðja eða fjórða áratug 20. aldar, en ekki í upphafi þeirrar 21.   

 

Tinna Grétarsdóttir hefur fjallað um hvernig ákveðinni orðræðu var beitt óspart á Íslandi til að 

upphefja ákveðna eðlishyggju sem átti að einkenna þjóðina. Stjórnvöld og stórfyrirtækin nýttu 

sér t. d.  höggmynd Ásmundar Sveinssonar af fyrstu hvítu móðurinni í Ameríku, sem verkfæri 

til að byggja upp ímynd Íslands. Verkið var flutt til Kanada árið 2000, í upphafi útrásartímans 

þegar menningararfurinn var virkjaður til að markaðssetja Ísland, með dyggri þátttöku 

listamanna. Hún benti á að „orðræða útrásarinnar og víkingamyndmálið sem birtist í 

íslenskum fjölmiðlum, viðskiptalífi, íslenskum bókatitlum, myndlistarverkefnum, ræðum 

ráðamanna og skýrslum ríkisstjórnarinnar [...] bergmálaði gömul stef“.
86

  

 

Vissulega voru listamennirnir nytsamir, en það að verður að telja hæpið að þeir hafi verið 

fullkomlega saklausir. Það er engu líkara en verkefnið „List í orkustöðvum“ hafi verið 

einhvers konar risastór auglýsing og úthugsað áróðursbragð frekar en myndlistarsýning 

sjálfstæðra listamanna. Líkja má þessari þemasýningu um hið spennandi rafmagn við það 

þegar grunnskólabörn eru látin í samvinnu við Mjólkursamsöluna og skólana, taka þátt í að 

auglýsa ágæti nýmjólkur, en í tilfelli listamannanna, kom frumkvæðið frá þeim sjálfum. 

Spyrja má hvort íslensku listamennirnir hafi séð sér leik á borði og fundist þeir hafa stjórnina, 

vera að nýta sér Landsvirkjun til að seilast í þeirra vasa? Þeir virðast flestir hafa kært sig 

kollótta um að hafa gengið erinda opinbers stórfyrirtækis þótt stefna þess og stjórnvalda væri 

afar umdeild og snerti viðkvæma hápólitíska fleti.  
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Mótuð viðhorf eða hlutleysi? 

Ári eftir hina mikilvægu IBM myndlistarsýningu héldu fjórir listamenn samsýningu á 

Kjarvalsstöðum og var verðandi formaður FÍM, Guðbjörg Lind Jónsdóttir,  á meðal sýnenda. Í 

viðtali í Morgunblaðinu komu fram ákveðin sameiginleg viðhorf listamannanna og á þeim 

mátti skilja að þau töldu listsköpun mjög mikilvæga fyrir samfélagið og þar með vinna 

listamanna. Þeir töldu fá tækifæri fyrir unga listamenn á að „vekja á sér athygli og byrja að 

selja verk sín“ og kölluðu eftir því að fá aðstoð við það. Að þeirra mati fólst lausnin í fleiri 

samsýningum á vegum „stofnana og hins opinbera“, þar sem hægt væri að leggja inn verk 

sem dómnefndir veldu úr.  Þannig fælist ákveðin viðurkenning í því að eiga verk á slíkum 

samsýningum.87  Gera má ráð fyrir að ekki hafi skipt máli hvort stofnanirnar væru á vegum 

hins opinbera eða einkaframtaksins og því má segja að hugmyndafræði markaðshyggjunnar 

hafi fest djúpar rætur í íslenska myndlistarheiminum. Ekki kom beinlínis fram hjá 

listamönnunum á hvaða hátt þeirra hlutverk var samfélagslega mikilvægt. en þeir þurftu 

athygli til að geta selt. 

Suzi Gablik saknaði ákveðins hugsunarháttar í listum og afstöðu frá blómatíma módernismans 

sem fólst í að vera tilbúinn til að gagnrýna samfélagið á róttækan hátt.  Það að vera listamaður 

fól í sér  að viðhalda sjálfstæði og gagnrýnni hugsun, gegn markaðsgildunum en  nú á dögum 

virðast allir ánægðir með umbunina fyrir að afhenda vöruna. Gablik sagði „ofgnótt“ vera „hið 

mikla deyfilyf“.
88

 Áður fyrr hættu menn öllu fyrir nýja hugsun og frumleika. Avant-garde 

listin fyrir fyrri heimsstyrjöld  gekk út á að hafa áhrif á samfélagið til góðs, að list hefði 

ákveðin siðferðisgildi. Á áttunda og níunda áratug 20. aldar sögðu margir að listin hefði ekki 

það hlutverk að breyta heiminum og höfnuðu hinni hetjulegu siðferðislegu afstöðu listarinnar.  

Það hefði mátt ætla að með ótakmörkuðu frelsi myndu listamenn fyllast af orku og frumleika 

en þegar gera mátti allt minnkaði vægi þess sem gert var og það skipti engu máli hvað gert 

var.
89

 Gablik benti á að í Bandaríkjunum væri farið að kenna listamönnum ýmsar aðferðir til 

að komast af sem atvinnulistamenn í markaðsvæddu umhverfi, svo sem viðskipti og lög tengd 

listmarkaði, markaðsumhverfinu og listina að markaðssetja sig, m.a. með gerð ferilmöppu ofl.  

Listamenn tileinkuðu sér sömu gildi og væru við lýði í markaðsumhverfinu, gæfust upp fyrir 

ofureflinu og reyndu að aðlaga sig að ástandinu.
90

 Afleiðingin varð ákveðin stöðlun á 
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gildismati og því komust flestir listamenn að sömu niðurstöðu um innihald myndlistar. 

Heimspekingurinn Erich Fromm nefndi þetta „samhuglægt gildismat“  (consensual 

validation). Fyrir vikið misstu listamenn ákveðið frelsi í öllu frelsinu.
91

 

Það gefur augaleið að í þessu allt umlykjandi andrúmslofti frjálshyggjunnar voru margir 

jákvæðir fyrir markaðsvæðingu lista og færði t. a. m. Xavier Greffe hagfræðiprófessor við 

Sorbonne rök fyrir mikilvægi lista fyrir samfélagið út frá efnahagsforsendum. Hann benti á að 

list örvi hina ýmsu þætti mannlífsins og hafi víðtæk áhrif á viðskiptaumhverfi á óbeinan hátt. 

List efldi ferðamannaiðnað,verslun  og þjónustu auk þess sem margskonar iðnaður styrktist 

vegna uppsetningar verka o.fl. List er þannig afar jákvætt fyrirbæri sé horft á efnahags- og 

framleiðsluþáttinn eingöngu. Hins vegar gerði Greffe ekki neinn greinarmun á listgreinum 

og/eða hönnun  og eyddi miklu máli í að rökstyðja gildi lista í samhengi við tísku og 

hönnun.
92

 List væri í sífellt meira mæli nýtt til að örva neyslu og vörukaup í stórverslunum og 

væru listamenn því virkir þátttakendur í sölumennskunni.
93

  

    

Markaðshagkerfið leggur áherslu á samkeppni um gæði og verð á vöru og þjónustu og gæðin 

eru háð nýbreytni formsins og innihalds framleiðslunnar sem oft á uppruna í listrænum 

leiðum. Nýbreytni og frumleiki eru lykilhugtök og til að ná forskoti á keppinautana. 

Sköpunarkraftur er þess vegna í þungamiðju nútíma hagkerfis og við upplifum í dag víðtæka 

sköpun á ýmsum framleiðslusviðum svokallaðs „skapandi iðnaðar“ (e. creative industries) þar 

sem listsköpunin verður eins konar „vitræn viðbót“ (e. applied intellectualism) eða rúsínan í 

pylsuendanum. Tískuiðnaðurinn er gott dæmi um þessa þróun. Þessi orðræða um skapandi 

iðnað hefur verið áberandi að undanförnu og var afar áberandi í pólitískri orðræðu á tímum 

ríkisstjórnar Tonys Blair í Bretlandi.
94

 Samfylkingarþingmaðurinn Magnús Orri Schram hefur 

skrifað á þessum nótum um hugtakið „klasa“ í atvinnulífinu, þar sem mörg fyrirtæki með 

ólíka starfsemi taka sig saman og vinna að sameiginlegri lausn eða markmiði sem hentar 

öllum, t. d. í orkuiðnaði. Hann taldi þessa aðferðafræði vera upplagða og veita mikla 

möguleika,  m.a. í ferðaþjónustu, hönnun og ýmsum „skapandi“ greinum.
95

 

Listin var því um aldamótin síðustu orðin samofin framleiðsluiðnaðinum og skilin á milli 

listar, hönnunar, afþreyingariðnaðar eða kynningarstarfsemi orðin afar óljós og fljótandi. 
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Listamenn voru því orðnir vanir að hugsa í markaðslausnum og fyrir mörgum þeirra hefur því 

verið eðlilegt að aðlaga afurðir sínar að mismunandi þörfum. Greffe leit svo á að listamaður 

nútímans væri „atvinnufrumkvöðull“ sem höndlaði með sjálfan sig og því skipti miklu máli 

fyrir listamenn að geta komið sjálfum sér á framfæri. Ímyndin hefði farið frá sköpunarþætti 

listamannsins yfir í virkni hans og feril.
96

 Þeir listamenn sem skipulögðu sýningarnar „List í 

orkustöðvum“ í samvinnu við Landsvirkjun sýndu frumkvæði og nýttu tækifærið.  

Viss hópur Íslendinga gagnrýndi harðlega orkustefnu stjórnvalda í tengslum við 

stórvirkjunaráformin og framkvæmdir á Austurlandi og þar með hið opinbera fyrirtæki. Árið 

1998 skrifaði Pétur Gunnarsson rithöfundur grein í austfirska tímaritið Gletting þar sem hann 

kallaði eftir gagnrýninni umfjöllun fjölmiðla:   

 

Það er þessi íslenska þögn, svo lífgefandi á öræfum uppi, en að sama skapi þrúgandi í 

opinberri umræðu. Þess vegna er okkur lífsspursmál að eiga fjölmiðla sem halda vöku 

sinni, sem upplýsa okkur um gang mála í þessu litla en lokaða samfélagi okkar og hafa 

úthald og siðferðisþrek til að fylgja málum eftir og afhjúpa þegar brögð eru höfð í 

frammi. Hin skrínlagða heimska má aldrei ná að ríkja yfir Íslandi.
97

 

 

Pétur hafði greinilega áhyggjur af því hve einhæf og gagnrýnislaus umræðan var í íslenskum 

fjölmiðlum. Óhætt er að fullyrða að sjónarmiðin sem voru hliðholl markaðsvæðingu 

hagkerfisins og minni afskiptum ríkisvalds hafi verið nánast alls ráðandi í helstu fjölmiðlum. 

Strax árið 1992 þegar Þjóðviljinn lagði upp laupana, var ljóst að einungis tvö blöð myndu 

nánast einoka skoðanaskiptin á blaðamarkaðinum og í þeim báðum ríkti sama lífsviðhorfið, 

einhvers konar hægri stefna. Birgir Guðmundsson, þáverandi fréttastjóri Tímans,  sagði þetta í 

takt við „minni pólariseringar í vestrænum stjórnmálum“.
98

 Annar póllinn var horfinn og eftir 

stóð sá til hægri. Á kaldastríðsárunum voru friðarsinnar sakaðir um að hafa gengið erinda 

Sovétríkjanna og alheimskommúnismans. Með því að boða frið væru þeir úlfar í sauðagæru 

eða „nytsamir sakleysingjar“ sem reyndu að kljúfa samstöðu Vesturlanda.  Jafnvel eftir að 

kalda stríðinu lauk héldu DV og Morgunblaðið áfram að höfða til þessarar líkingar í 

áróðrinum á móti friðar- og umhverfissinnum. „Friðardúfur og nytsamir sakleysingjar“ töfðu 
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að mati Jónasar Kristjánssonar, ritstjóra  DV, endalok kalda stríðsins „um heilan áratug eða 

svo“. 
99

       

Talsmenn náttúruverndar voru einnig taldir nytsamir sakleysingjar. Lesbók Morgunblaðsins  

birti árið 1983 grein eftir Erlend Jónsson undir greinaflokki þeim sem nefndur var „Rabb“.  

Þar er fjallað um Náttúruverndarráð sem „ráð“ og þannig skýrskotað til hinna illu Sovéta og 

þeirra ráðstjórna. „Samtök sem kenna sig við umhverfisvernd, eru fræg fyrir að halda sig á 

vinstri vegarhelmingi stjórnmálanna...“ og vinstri sinnaðir umhverfissinnar t.d. svokallaðir 

græningjar í Vestur-Evrópu voru í raun rauðir. Stefna þeirra var að tefja framkvæmdir því þeir 

töldu að „fjörlegt athafnalíf [myndi] seinka byltingunni og draga úr áhrifum Sovétríkjanna,“ 

því að atvinnuleysi og ringulreið myndi „auka veg og vald heimskommúnismans“. Erlendur 

gagnrýndi svo hin opinberu sjálfskipuðu landverndarráð sem gerðu ekkert til að koma í veg 

fyrir landspjöll, t.d. á Reykjanesinu en þar átti ekki að virkja og því í lagi að eyðileggja. 

Málflutningurinn í Lesbók Morgunblaðsins sem var helgaður menningu og vandaðri umræðu  

virtist ganga út á að gera alla umhverfisverndarsinna að kommúnistum sem beittu 

umhverfismálum fyrir sig til að gera byltingu,  til að „auka veg og vald 

heimskommúnismans“. Umhverfisvernd væri einungis lúmsk aðferð til að koma á stað 

byltingu.  Þeir sem aðhylltust umhverfisvernd væru því á móti vestrænu lýðræði.
100

 

Björninn var unninn áróðurslega séð og stórvirkjunarframkvæmdirnar höfðu meðbyr í 

samfélaginu og auk þess voru andstæðingar virkjunar nánast útmálaðir sem hálfgerðir 

hryðjuverkamenn ef ekki kommúnistar, sem voru á móti framförum. Árið 2000 þótti 

rafmagnið spennandi aflgjafi og virkjanirnar voru merki um skapandi og þróttmikið mannlíf, 

þar sem virðing var borin fyrir náttúrunni. Í raforkustöðvunum fór fram leikur við náttúruna. 

Var þá ekki réttlætanlegt og eðlilegt af listamönnunum að hoppa á vagninn? 

Aukin umsvif, gósentíð og bakslag 

Mestu virkjunarframkvæmdir Íslandssögunnar hófust árið 2002 og að sama skapi jukust 

afskipti Landsvirkjunar af menningarmálum og samfélagsmálum. Áherslan á nærsamfélögin 

þar sem virkjanir voru til staðar eða stóðu fyrir dyrum var lykilþáttur í afskiptum 

fyrirtækisins. Landsvirkjun skapaði þannig ótal störf í verslun og þjónustu og styrkti innviði 

samfélaganna á áhrifasvæðum virkjana  á fjöldamörgum sviðum samfélags og menningar, 
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ekki síst á Austur og Norð-Austurlandi. Sem dæmi um afskipti Landsvirkjunar má nefna 

kostun á tveimur landvörðum á hálendinu. Þeir voru sagðir starfsmenn Náttúruverndar ríkisins 

en áttu að einnig að veita ferðamönnum upplýsingar um framkvæmdir Landsvirkjunar. 

Væntanlega var gert ráð fyrir að þeir væru fremur jákvæðir gagnvart framkvæmdunum. 

Fyrirtækið fjármagnaði einnig framkvæmdir við Gunnarsstofu á Skriðuklaustri gegn því að fá 

þar aðstöðu til kynningar á framkvæmdunum. 
101

  

 
Landsvirkjun var bakhjarl Þjóðminjasafns Íslands árin 2001 til 2005 og í samvinnu við 

fyrirtækið var stofnaður hópur hollvina Þjóðminjasafns Íslands með fulltrúum úr atvinnulífinu 

á árunum 2002–2005. Fjármögnun þessarra aðila með Landsvirkjun í fararbroddi „gerði 

safninu unnt að leggja metnað  og fagmennsku“ í starfsemina og birtist m. a. í mörgum 

sérsýningum viða um landið. 
102

 Samstarfið var mjög víðtækt og það sama gerðist með hina 

opinberu stofnun Þjóðminjasafnið eins og með listamennina að starfsmenn höfðu oft og  

tíðum frumkvæðið. Lagði safnið jafnvel í mikinn kostnað við að setja upp viðburði, sem svo 

gögnuðust Landsvirkjun afar vel í þeirra ímyndarsköpun.
103

 

Stofnaður var sameiginlegur „samráðshópur Landsvirkjunar og Alcoa um sjálfbæra þróun“ og 

kom Þekkingarsetur Þingeyinga að verkefninu. Það gengur út á að vakta ákveðnar 

samfélagslegar stoðir sem ná utan um allt samfélagið til að geta metið efnahagsleg og 

félagsleg áhrif framkvæmdanna og koma í veg fyrir neikvæð áhrif. Fyrirtækin með hjálp 

þekkingarsetursins virðast vera með nefið niðri í hvers manns koppi og virðist nánast ekkert 

fara framhjá vökulum augum fyrirtækjarisanna í þessu fámenna samfélagi. Alcoa rekur einnig 

styrktarsjóð og voru árið 2006 áberandi mörg fjárframlög til starfsemi fyrir börn og 

ungmenni, t. d. lýðræðisverkefni, hönnunarkeppni,  vídeohátíð og listahátíð ungs fólks svo að 

eitthvað sé nefnt. Það hlýtur að hafa verið erfiðleikum bundið að búa á Austurlandi og komast 

hjá því að þiggja fé frá fyrirtækjunum á einhvern hátt
 104

  

Landsvirkjun lagði mikla áherslu á að laða ferðamenn að virkjunum og styrkja um leið ímynd 

fyrirtækisins. Fjölmargar myndlistarsýningar voru settar upp í sölum virkjana, en meðal þeirra 

merkustu voru t. d. samsýning 14 listamanna undir heitinu „Hvalreki“ árið 2002, þar sem 

Halldór Björn Runólfsson var sýningarstjóri og sýning Hallsteins Sigurðssonar á 
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höggmyndum undir heitinu „Hvað er með Ásum?“  Hún var auglýst í Morgunblaðinu sumarið 

2002 sem ein af þremur sýningum undir fyrirsögninni „Hápunktur ferðarinnar... er heimsókn 

til Landsvirkjunar“.
105

 Landsvirkjun stóð fyrir samkeppnum um útilistaverk við aflstöðvar og 

urðu oftast fyrir valinu verk sem hæfðu vel ímynd starfseminnar á táknrænan hátt. Sýnendur á 

sýningunni „List í orkustöðvum“ unnu með samband mannvirkjanna og náttúruaflanna og 

sýningin „Hvað er með Ásum?“ byggði á norrænni goðafræði. Mörg af verðlaunaverkunum 

sem sett voru upp við virkjanirnar byggðu á vísindalegum skírskotunum, verkfræði og 

stærðfræði. Árið 1998 var verkið Sólalda eftir Sigurð Árna Sigurðsson sett upp á inntaksvegg 

Sultatangavirkjunar í samvinnu við verkfræðinga og arkitekta virkjunarinnar.
106

 Árið 2005 var  

tveimur listaverkum komið fyrir við Vatnsfellsstöð, Móðir jörð eftir Gjörningaklúbbinn og 

verkið Tíðni eftir Finnboga Pétursson. Listaverkið Tíðni féll að ímynd Landsvirkjunar eins og 

flís við rass enda voru „sjálfar höfuðskepnurnar að leik“ og úr varð „samtal milli tóns og 

rafstraums; tveggja af ósýnilegu börnum náttúrunnar“, eins og það var orðað í fréttasafni á vef 

Landsvirkjunar
107

   

 

Mikill fjöldi listamanna tók þátt í samkeppnum Landsvirkjunar eða sýndi verk sín á 

viðburðum sem kostaðir voru með opinberu fé gegnum fyrirtækið. Á þessu gekk í nokkur ár, 

en svo kom babb í bátinn og af einhverjum orsökum snerust margir málsmetandi listamenn 

gegn stefnu og ímynd Landsvirkjunar. Þessi viðsnúningur virðist hafa átt sér stað nokkurn 

veginn á sama tíma meðal stórs hóps listamanna og meðal þeirra voru jafnvel einstaklingar  

sem höfðu áður tekið þátt í sýningum sem voru ýmist kostaðar eða á vegum fyrirtækisins. 

Þegar koma að útilistaverkum við Kárahnjúkavirkjun árið 2005 brá svo við að þátttaka 

þekktari listamanna í samkeppninni snarminnkaði. Þorsteinn Hilmarsson  upplýsingafulltrúi 

Landsvirkjunar fullyrti að listamenn hefðu sagt sér „í trúnaði“ að þeir hefðu verið „lattir“ til 

að vera með.
108

 Steingrímur Eyfjörð setti upp viðamikla listsýningu, „Lóan er komin“, sem 

var fjármögnuð af Landsvirkjun skv. samningi og var hún framlag Íslands á 

Feneyjartvíæringnum árið 2007. Sýningin var síðan sett upp í Ljósafossstöð árið 2008. 

Myndlistarsýningin byggði á þjóðlegum minnum, menningararfinum og náttúrunni og féll því 

vel að ímynd Landsvirkjunar. Aftur á móti varð Steingrímur fyrir harðri gagnrýni frá öðrum 

listamönnum fyrir að þiggja þennan „stuðning“ og þótti Þorsteini Hilmarssyni það vera „ 
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nokkuð kostulegt“ að fylgjast með henni og talaði um „einelti“ í því sambandi frá sumum 

innan listgeirans.
109

 

 

Þessi óvægna afstaða gegn kostun stórfyrirtækisins vekur upp spurningar miðað við hina fyrri 

jákvæðu afstöðu, ekki síst þar sem listamenn virtust ekki vilja tengja sína list við einhverja 

ákveðna pólitíska afstöðu. Nokkrir listamenn voru áberandi á meðal helstu gagnrýnenda 

virkjunarframkvæmda stjórnvalda og Landsvirkjunar, þ. á. m. hin heimsfræga Sigur rós og 

tónlistakonan Björk.
110

 Hugsanlega náðu þau og aðrir listamenn sem voru mótfallnir 

virkjunarframkvæmdunum að snúa áliti meirihluta listamanna sem hafa þá fylgt 

verndunarhugmyndum í stað virkjunar áður. Hitt er svo annað mál að markaðsvæðing listanna 

hélt áfram og tók á sig æ skrautlegri form, enda voru fleiri vasar til að seilast í. 

 

IV Lúðrasveitin í veislunni 

Klinkið 

Hið allt umlykjandi andrúmsloft ný-frjálshyggjunnar lék um íslenskt samfélag í upphafi 21. 

aldarinnar, ekki síst um listheiminn. Árið 1983 stungu Gullstrandarmenn upp á að Hampiðjan 

yrði rýmd og þar fengju listamenn að gera það sem þeir vildu í nafni frelsis og þeim varð að 

ósk sinni árið 2004. Landsbankinn átti húsnæðið og ákvað að lána það endurgjaldslaust til 

listamanna sem gripu tækifærið fegins hendi og hófu fjölbreytta liststarfsemi undir nafninu 

Klink og Bank.
111

 Þetta var tákrænt upphaf á því yfirgengilega tímabili í listheiminum og 

nánast allri menningarstarfsemi í landinu, auk áhrifanna á fræðamannasamfélagið, sem 

tengdist nafni Björgólfs Guðmundssonar. Hann svaraði þar með kalli ríkisstjórnar 

Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks undir forystu Davíðs Oddssonar sem byggði á ný-

frjálshyggju eins og fram kom á vef Sjálfstæðisflokksins: „Horfið var frá atvinnulífi sem 

bundið var á klafa ríkisafskipta og miðstýringar og í staðinn skapað umhverfi þar sem frjáls 

viðskipti og athafnasamir einstaklingar og fyrirtæki fengu að njóta sín“.
112

 Þessi  stefna varð 

ofan á en mætti einnig gagnrýni. Álfrún Gunnlaugsdóttir rithöfundur og prófessor í almennri 

bókmenntafræði ritaði árið 2003, grein undir heitinu „Áróður í hinum besta heimi“.  Hún 
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tiltók áróðurinn um „frelsi fyrirtækja og einstaklinga (í þessari röð)“ sem dæmi þar sem slegið 

var ryki í augu almennings því þegar kom að skipun yfirmanna frjálsu bankanna kom í ljós að 

svipaðri aðferð var beitt og á Sturlungaöld. „Flokkshollusta vék fyrir hollustu við „einstaka 

menn“. Frelsið væri því „í orði en ekki á borði“. Hún endaði sinn málflutning með orðunum 

„Áróður er líkast til eitt helsta böl nútímamenningar“.
113

  

Björgólfur Guðmundsson, formaður bankaráðs Landsbankans, reyndist mjög athafnasamur á 

menningarsviðinu allt frá einkavæðingu Landsbankans í árslok 2002 og átti Klink og Bank að 

vera „lifandi vettvangur fyrir listastarfsemi yngri kynslóða listamanna og vera jafnframt brú 

milli ólíkra listgreina með skapandi samstarfi“. Þetta átti sem sagt að vera í svipuðum anda og 

hin rómaða Gullströnd, en í þetta sinn í boði Björgólfs og bankans. „Listasmiðjan“ átti að 

sinna auknum áhuga á samtímalist með „margvíslegu kynningarstarfi“, en um leið sinntu 

listamennirnir ungu óhjákvæmilega kynningarstarfi fyrir Björgólf og bankinn borgaði.
114

 Það 

virtist ekki trufla listamanninn Erling Klingenberg frá Kling og Bang, en hann taldi stofnun 

Klinksins hafa „gríðarlega mikla þýðingu fyrir listalífið“ og fannst „afar ánægjulegt að það 

skuli vera ákveðin vakning hjá einkageiranum varðandi það að styrkja menninguna“.
115

  

 Um 140 listamenn úr hinum ýmsu listgreinum höfðu fyrir tilstilli Landsbankans aðstöðu í 

Hampiðjunni í Brautarholti í um eitt og hálft ár. Starfsemin var afar fjölskrúðug og hýsti ótal 

listsýningar, atburði og tónleika.  Þegar starfseminni lauk var ákveðið að gefa út 

heimildamynd og bók um ævintýrið og áttu verkin að að þjóna sem almenn heimild um 

samtímalist á Íslandi.
116

 Unga listafólkið virðist hafa litið svo á að í Klink og Bank  hafi það 

markverðasta gerst í íslenskri samtímamyndlist og það því skrifað sögu tímabilsins. 

Það verður að teljast afar athyglisvert hve langt listamennirnir voru tilbúnir að ganga í að taka 

þátt í kynningarstarfi Landsbankans og ljá jafnvel nöfn sín í beinar auglýsingar. Í marsmánuði 

árið 2004 birtist áberandi heilsíðuauglýsing í Morgunblaðinu þar sem Landsbanki Íslands 

auglýsti myndlistarsýningu Klink og Bank sem bar heitið „Í kolli mínum geymi ég gullið“, en 

nöfn 30 myndlistarmanna prýddu auglýsinguna. Fólki var „frjálst að flæða um húsið“ og njóta 

fjölbreyttrar dagskrár. Öllu ægði saman, myndlist, leiklistargjörningum, innsetningu, 

barnaleikriti, Ding og Dong, og hljómsveitum. Nafn bankans og lógó var mjög áberandi í 

                                                           
113 Álfrún Gunnlaugsdóttir, „Áróður í hinum besta heimi“. Ritið:1/2003. Tímarit Hugvísindastofnunar Háskóla Íslands.(2003),b. 25-32. 

114 Vef. Gífurlegur styrkur fyrir ungt listafólk,  http://www.mbl.is/greinasafn/grein/777157/  nálgast af neti  25. 01. 2004 
115 Vef. „Gífurlegur styrkur fyrir ungt listafólk“,  http://www.mbl.is/greinasafn/grein/777157/  nálgast af neti  25. 01. 2004 
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auglýsingunni svo ekki fór á milli mála hver var að auglýsa.
117

 Í Fréttablaðinu var 

stemmningunni lýst með þessum hætti:   

 

... Landsbankinn tefldi fram sínum helstu mönnum. Bankaráðsformaðurinn Björgólfur 

skrifaði undir og báðir bankastjórarnir horfðu á. En kemur Björgólfur í dag? „Jájá, 

hann kemur og er spenntur,“ segir Nína [Magnúsdóttir, listakona], sem sjálf er spennt 

eins og vonlegt er. „Að sjálfsögðu er ég spennt...“
118

 

 

  

Sýningarhald og starfsemin í Hampiðjunni einkenndist af ýmist stórum samsýningum sem oft 

voru þemabundnar eða það voru margir mismunandi atburðir í gangi í einu, og sumir virtust 

hafa verið á mörkum hins gróteska. Unga fólkið vildi fjör eins og kom fram við eina af 

fjölmörgum opnunum viðburða þegar Jóhanna Þorkelsdóttir myndlistakona sagði þetta verða 

„rosalegt karnival og þvílíkt gaman“.
119

 Mánuði seinna var svo haldið „karnival“ í Klink og 

Bank þar sem hrært var saman tónleikum, markaði, vöffluvagni og grilli auk þess sem 

„hárgreiðslustúlka frá Gel“ sá um hárið o. fl.
120

 

Starfsemin í Klinkinu byggðist að mestu leyti á frumkvæði listafólksins. Þar að auki var 

óvissa um hve lengi bankinn myndi ljá Hampiðjuhúsið og því var óljóst hvert stefndi til lengri 

tíma litið. Bankinn útvegaði húsnæði, greiddi rafmagn og hita, en listafólkið vildi meira. Nína 

Magnúsdóttir „hússtýra Klinks og Banks“ líkti listamönnunum við „öflugt fjöltengi“ og að 

bankinn hefði gefið strauminn.  Hins vegar hefði „allt starf verið unnið á orkunni einni 

saman“, en fólk þyrfti einnig borguð laun fyrir starfið. Eitthvað virðist listafólkið hafa velt 

fyrir sér hvernig hægt væri að gera starfsemina „ómissandi í borgarlífinu“ og var t. a. m. 

starfrækt útibú á Laugaveginum og svo vildu listamennirnir hefja samstarf við útlönd.
121

 

Fólkið sem stóð að Klinkinu leit svo á að þetta ætti  ekki að vera stofnun, en samt sem áður 

fólst í þessari viðleitni, ákveðin tilhneiging til stofnanavæðingar. Klink og Bank tók svo þátt í 

eins konar útrás að útrásarvíkingasið í samstarfi við Cia kynningarmiðstöð lista. Í fréttabréfi 

SÍM frá haustinu árið 2005 var því ævintýri lýst:  
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 Morgunblaðið, 6. mars 2004, bls. 7.  Ekk kom fram í auglýsingunni hvers konar fyrirbæri Ding og Dong væri 
118

 Fréttablaðið, 6. mars 2004, bls. 20.  „Samstarfssamningurinn um starfsemi Klink og Bank var undirritaður með mikilli viðhöfn“.  Nína 

Magnúsdóttir  listakona gegndi „að auki óformlegu embætti hússtýru í Klink og Bank“. 
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 Fréttablaðið, 2. júlí 2004, b. 49 
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 Morgunblaðið, 3. júlí  2004, b. 48. 
121 Sjá, vef.  „Klink og Bank áfram í Hampiðjunni“ http://www.visir.is/klink-og-bank-afram-i-hampidjunni/article/2004408180409   nálgast 

af vef 8. 02. 2012, og   Ragna Sigurðardóttir, „Gæsirnar gripnar á árinu sem leið“. Lesbók Morgunblaðsins, 8. janúar 2005, b. 4-5. og  

Morgunblaðið , 18. júlí 2004, b. 8. 
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Gerðu Íslendingar mikla innrás í Berlín á vegum kynningarmiðstöðvarinnar Cia.is og                       

Klink og Bank. Það orð fer af innrásinni að hún hafi heppnast afskaplega vel og frést                         

hefur af minnst einum hrifnum sýningargesti sem ekki beið boðanna og dreif sig til                        

Íslands til að skoða undrið nánar.
122

 

Ævintýrið í Brautarholtinu verður að skoða í samhengi við hin geysilega víðtæku afskipti 

Landsbankans og annarra fyrirtækja sem tengdust nafni Björgólfs Guðmundssonar, en þau 

voru afar áberandi í tengslum við Menningarnótt. Fjöldi fyrirtækja tók þátt í að fjármagna 

dagskrá Menningarnætur, en Landsbankinn var með allt frá upphafi árið 1996. Árið 1999 

sagði Elísabet B. Þórisdóttir, formaður verkefnisstjórnar Menningarnætur, að fyrirtæki og 

stofnanir hefðu áttað sig á „að með þátttöku sinni geta þau haft veruleg áhrif á sína ímynd“.
123

 

Ári eftir einkavæðingu bankans árið 2003 var hleypt af stokkunum gríðarlegri 

kynningarstarfsemi á Menningarnótt með sýningu á Kjarvalsverkum í eigu bankans undir 

leiðsögn Aðalsteins Ingólfssonar listfræðings. Öllu var tjaldað til og þess gætt  að höfða til 

allrar fjölskyldunnar í þessari risaauglýsingu og fjöldi listamanna úr öllum greinum lista og 

afþreyingariðnaðar kom að dagskránni.
124

 

Listafólkið í Klinkinu tók þátt í fjölda sýninga og atburða sem tengdust Menningarnótt. Árið 

2005 var komið á stefnumóti eða samvinnu á milli listamanna Klink og Bank og 

vísindamanna innan Háskóla Íslands og níu mánuðum seinna var afraksturinn til sýnis.
125

 

Þessi samvinna Háskólans við Klinkið var athyglisverð í því ljósi að á árinu 2005 hófst 

stuðningur Eimskipafélags Íslands, eitt af fyrirtækjunum sem tengdust Björgólfi 

Guðmundssyni, við doktorsnám í Háskólanum og næstu árin urðu afskipti Björgólfs af 

Háskólanum gríðarmikil gegnum Eimskip og Landsbankann. Eftir hrunið rann upp fyrir 

mörgum að bankarnir höfðu óeðlilega mikil afskipti af Háskólanum sem olli hugsanlega því 

að gagnrýni skorti á framferði þeirra.
126

  

Efasemdarraddir en áfram var dansað 

„Drengir, sjáið þið ekki veisluna?“ Þessi fleygu orð mælti Árni M. Mathiesen 

fjármálaráðherra á þingi árið 2007, þegar efnahagsbólan náði hámarki  og svaraði þannig  

                                                           
122 http://sim.is/newsletters/frettabref-3-tbl-oktober-2005/ tekið af vefnum 8.2.2012. 
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 Lesbók Morgunblaðsins ,21. ágúst 1999, b. 1. 
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  Loftur Atli Eiríksson, Viðskiptavæðing menningarlífsins og menningarvæðing viðskiptalífsins. b. 93-94.  
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 Morgunblaðið , 7. júní  2006, b. 22. Guðmundur Oddur Magnússon grafískur hönnuður og myndlistamaður og Pétur Pétursson prófessor 

í guðfræði unnu  t. d. saman  verkefni í tengslum við dómsdag.  Guðmundur Oddur tók þátt í Gullströndinni á sínum tíma. 
126  Sjá t. d. Magnús Guðmundsson, „Rannsóknarháskólinn 1990- 2011“, b. 573-574 og 686. Um afleiðingu hrunsins, b. 735 -737. Eimskip 

lagði einnig stórfé í byggingu Háskólatorgs. Sjá, Morgunblaðið, 19. október 2005, b. 6. 
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gagnrýnisröddum. Árni afgreiddi þær sem neikvæðni og nöldur fólks sem sá ekki til sólar.
127

 

Eflaust hefur það verið erfitt að standa á móti straumnum og eiga á hættu að vera úthrópaður 

sem neikvæður. Vissulega komu fram ein og ein neikvæð rödd, en flestir dönsuðu með. . 

Hvað listalífið varðar hefur ekki verið heiglum hent að vara við hættunni af ofuráhrifum 

auðmanna í góðærinu í þeim smáa listheimi sem var á Íslandi, þar sem allir þekktu alla og 

margir höfðu hagsmuni að gæta. Árið 2004 skrifuðu Björgólfur og Steinunn Valdís 

Óskarsdóttir borgarstjóri undir nýjan og víðtækari samstarfssamning um Menningarnótt. 

Morgunblaðið birti frétt af atburðinum, þar sem haft var eftir Björgólfi að Landsbankinn væri 

stoltur. Bankinn hefði reynst mikill bandamaður í uppbyggingu blómlegrar menningar og 

miðborgar sem mætti meðal annars sjá af stuðningi bankans við Þjóðleikhúsið, Íslenska 

dansflokkinn,Íslensku óperuna og Listahátíð í Reykjavík. Þar að auki hefði Landsbankinn átt 

frumkvæði að ýmsum skapandi verkefnum á borð við Klink og Bank og hugmyndasamkeppni 

um miðborgina. 
128

 

Myndlistargagnrýnendur Morgunblaðsins, Ragna Sigurðardóttir og Jón B. K. Ransu, töldu 

afskipti Landsbankans og auðmannsins Björgólfs Guðmundssonar af myndlist og menningu 

vera jákvæða þróun. Ransu þakkaði „rausnarskap“ Landsbankans og Björgúlfs að Klink og 

Bank varð að veruleika. Klinkið væri „mikil lyftistöng“ sem hefði gefið íslensku 

myndlistarlífi „heilmikið adrenalín“. Samt sem áður var hann ekki ýkja jákvæður gagnvart 

þróun starfseminnar, því það hefðu líka heyrst „efasemdaraddir um ágæti „Klinksins“ sem 

óttast að húsnæðið sé að verða eins og verndaður vinnustaður fyrir myndlistarmenn“. Ransu 

benti á hættuna á „sefjun og sjálfsupphafningu“ listamanna, þar sem ríkti ákveðin 

hópstemning án gagnrýni, því allt sem þeir gera væri talið  „frábært“ og „þetta „gaman 

saman“ viðhorf“ virkaði „frekar sjálfhverft“. Hann taldi listamenn þurfa að stunda gagnrýna 

sjálfskoðun, enda væru þeir í raun einir á báti en ekki undir verndarvæng ákveðinnar liststefnu 

eins og áður fyrr.
129

 

Rögnu Sigurðardóttur þótti „einhver dularfullur jöfnuður“ einkenna verk ungar listamanna 

sem sýndu verk sín í Klinkinu og setti spurningamerki við „einhvers konar einsleitni 
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 Vef. Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra (S), 17. 03. 2007. 133. löggjafaþing, - 94. Fundur, 
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margbreytileikans“ sem henni fannst einkenna samtímalistina. Kannski væri erfitt að skera sig 

úr „þegar allir [væru] svona líkir“. Ragna sagði Klink og Bank hafa „ótakmarkað – a. m. k. 

hugmyndafræðilega séð – frelsi til athafna“ og því kom henni á óvart hve hefðbundin verkin 

voru og bundin formúlunni um myndlist, „að búa til hluti og sýna þá“. Hún kallaði eftir 

„nýsköpun“og spurði hvar hún ætti „að eiga sér stað ef ekki þarna?“
130

 

Gagnrýnin beindist að efnistökum og innihaldsskorti í verkum listamanna, en eftir sem áður 

var auðmanninum hrósað og Klinkið talið til helstu listatburða ársins. Ragna gerði upp 

listaárið 2004 í grein undir titlinum „Gæsirnar gripnar á árinu sem leið“ sem verður að teljast 

táknrænn titill. Hún hrósaði ungu listamönnunum í Klink og Bank fyrir „mikinn metnað“ og 

taldi starfsemina, vera „ómissandi hluti af menningarlífi borgarinnar“ sem einnig starfaði á 

Laugaveginum og hélt uppi „flottri starfsemi með spennandi sýningum í alfaraleið“.
131

 Af 

einhverjum ástæðum ákvað Ragna að hrósa í lok ársins sömu listamönnunum og hún hafði 

áður gagnrýnt fyrir einsleitni.  

Þjóðviljinn hafði á sínum tíma hrósað bæði BÍ og IBM fyrir að styðja listsköpun, en eins og e. 

t. v. mátti búast við kom fram gagnrýni á hin yfirgengilegu inngrip auðmannsins frá fólki sem 

kenndi sig við félagshyggju. Þingmaður VG, Ögmundur Jónasson var harðorður í garð 

peningamanna eins og Björgólfs og spurði: „Hver gefur hverjum?“ Hann vitnaði í DV sem 

sagði frá yfirlýsingu frá ReykjavíkurAkademíunni þar sem fagnað var framlagi fyrirtækja 

Björgólfsfeðga til  styrktar Háskóla Íslands og menningar í landinu. Þar hafði verið nefnt að 

gagnstætt því sem tíðkast víða erlendis væri enn sjaldgæft að íslensk fyrirtæki styrktu 

stofnanir á sviði fræða, menningar og lista „jafnmyndarlega og fyrirtæki Björgólfsfeðga hafa 

gert síðustu misseri“. Ögmundur vitnaði orðrétt í yfirlýsingu ReykjavíkurAkademíunnar:  

„Stjórn ReykjavíkurAkademíunnar vekur athygli á því að skattar á fyrirtæki hafa verið 

lækkaðir verulega á liðnum árum. Það er gleðiefni að fyrirtæki noti það svigrúm sem þannig 

skapast til að styrkja menntun, menningu og listir í landinu“. Hann sagði hins vegar að „góðu 

mennirnir“ ynnu í anda nýja tímans sem Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn hefðu innleitt og  

einkenndist af því „að létta öllum kvöðum af fjármálafyrirtækjum og peningamönnum“ og því 

                                                           
130 Ragna Sigurðardóttir, „Klink og Bank – Dystópía, samsýning 12 listamanna“. Morgunblaðið, 3. ágúst  2004, b. 36 og  Ragna 

Sigurðardóttir,  „Manneskjan í fyrirrúmi á Vetrarmessu. Vetrarmessa, samsýning 16 íslenskra listamanna“. Morgunblaðið, 7. Desember 
2004, b. 51. Ragna var að gagnrýna sýninguna Dystópía í Klink og Bank og Vetrarmessu sama hóps í Norræna húsinu. Henni fannst sami 

vandi einkenna sýningu eldri og reyndari listamanna á sama tíma því í Listasafni Íslands var „enginn einn sem [skar] sig úr“. 
131 Ragna Sigurðardóttir, „Gæsirnar gripnar á árinu sem leið“. Lesbók Morgunblaðsins, 8. janúar 2005, b. 4-5. 
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gætu þeir gerst „veitendur á sviði menningar og lista“. Á sama tíma væri þrengt að 

„lýðræðislegri ákvarðanatöku“ og öllu samfélagslegu.
132

 

Einar Ólafsson skáld og bókavörður gagnrýndi einnig harðlega hvernig listalífið væri farið að 

snúast í kringum auðmenn landsins og taldi sitthvað bogið við að forsvarsmenn fyrirtækja 

stigu upp á svið og veittu verðlaun. Þegar nýja svið Þjóðleikhússins, Kassinn, var vígður með 

leiksýningu steig Björgólfur á svið og dansaði og söng. „Söngfuglinn og bankamaðurinn. Í 

aukahlutverki var Þjóðleikhússtjóri og áhorfendur og klapplið voru leikarar og annað 

leikhúsfólk“. Einar spurði svo af hverju starfsmaður Actavis veitti verðlaun á Grímuhátíðinni 

ásamt fulltrúum annarra fyrirtækja, en auðvitað voru þetta styrktaraðilarnir. Listamenn, 

vísindamenn og góðgerðasamtök hefðu kallað eftir þessum stuðningi fyrirtækja, en spurningin 

væri hvort þessi þróun væri æskileg. Þetta hefði í för með sér að fjárveitingarvaldið væri „að 

hluta lagt í hendur manna sem ekki [hefðu] verið kosnir til þess“.
133

 

Afstaða Áslaugar Thorlacius formanns SÍM benti ekki til að hún hefði miklar áhyggjur af 

lýðræðishallanum eða öðrum hættum sem listinni gæti stafað af meðvirkninni með 

fyrirtækjum auðmanna. Hún lýsti í fréttabréfi SÍM, árið 2007 opnunarhátíð vinnustofa 

samtakanna við Seljaveg á menningarnótt og var m. a. fulltrúum fyrirtækja boðið. 

Landsbankinn hefði gert „samstarfssamning“ um að hann greiddi  til hússins hundrað þúsund 

kr. á mánuði auk frekari stuðnings.  Einnig voru  Heiðursverðlaun Myndstefs veitt, en 

Landsbankinn stóð straum of kostnaði við helming verðlaunafjárins. Þess má geta að 

Björgólfur Guðmundsson sat einnig í verðlaunadómnefndinni og hafði þannig hönd í bagga 

með hverjir nytu verðlaunanna. Áslaug sagði ljóst að skilaboðin væru skýr, að sækja skyldi fé 

til fyrirtækjanna sem ættu að „axla þar sína ábyrgð“ og treysta ekki á hið opinbera. Nóg væri 

til af peningum, en reyndar væri vandinn falinn í að nálgast þá. Fyrirtækin græddu einungis á 

þeirri auglýsingu sem þeir gætu fengið og sæju sér því mestan hag í að styrkja vel sýnileg 

verkefni og þá listamenn sem þegar hefðu „aflað sér frægðar“. Leita þyrfti leiða sem hefðu í 

för með sér „að bæði fyrirtækin og menningarlífið hagnast“.
134

Af orðum Áslaugar má ráða að 

stjórn SÍM hafi komið auga á einhverja ókosti við að fyrirtæki og auðmenn réðu, gegnum sitt 
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val, hvernig list og hvaða listamenn  næðu að hagnast. Þeir sem ekki fengju náð fyrir augum 

fyrirtækjanna yrðu undir í samkeppninni vegna lélegs auglýsingagildis viðkomandi 

listamanna.  

Hún minntist hins vegar ekkert á hliðarveituna við kerfi stjórnvalda og einkageirans. Það 

tíðkaðist árum saman að fjárlaganefnd Alþingis auglýsti sérstaklega eftir umsóknum um 

fjárstyrki til verkefna tengdum menningu og listum og úthlutuðu þingmenn fé á þennan hátt 

án faglegrar umfjöllunar. Núverandi formaður stjórnar Bandalags íslenskra listamanna, 

Kolbrún Halldórsdóttir, lýsti í útvarpsþætti þessari „hjáveitu“ eða hliðarkrana sem að hennar 

mati eyðilagði fyrir því kerfi sem hafði verið komið upp af stjórnvöldum en það byggði á 

verkefnatengdum styrkjum. Þessi „plagsiður hjá stjórnmálamönnum“ var á á árunum fyrir 

efnahagshrunið orðinn yfirgengilegur og „þetta var orðið svo brjálæðislegt“eins og Kolbrún 

orðaði það, að á árunum 2007 og 2008 var upphæðin komin í milljarð sem þingmenn 

úthlutuðu eftir eigin geðþótta. Viðbrögð listamanna við þessu tvöfalda kerfi voru að læra á 

það og sækja um á báðum vígstöðvum með þeim afleiðingum að það upphófst kapp um að fá 

úr öllum tiltækum krönum.
135

 Gagnrýni formanns BÍL beindist fyrst og fremst að þeim 

stjórnmálamönnum sem tóku þátt í þeirri spillingu sem fólst í að hygla eftir eigin höfði og 

hreppapólitík, listamönnum sem voru þeim þóknanlegir. Hún minntist hins vegar ekkert á að 

með því að læra á kerfið og taka virkan þátt í því án gagnrýni hefðu listamenn verið virkir 

þátttakendur í spillingunni og stuðluðu beinlínis að henni. Þeim var í lófa lagið að standa 

saman um að taka ekki þátt, en  þess í stað höfðuðu þeir til þess að fyrirtækin ættu að axla 

„sína ábyrgð“.  

 

Ballið búið, í bili 
 

Allir vildu hagnast og stórfyrirtækin höfðu alla þræði í hendi sér.  Sú spurning vaknar hvernig 

list var framreidd handa auðmönnum til að velja úr.  Það verður að teljast athyglisvert að 

listahópurinn Nýhil sem taldi sig tilheyra einhvers konar avant-garde hugmyndafræði skyldi 

grípa í gullgæsina árið 2005 og leggja nafn sitt við kynningarátak Landsbankans. Alþjóðleg 

ljóðahátíð Nýhil var haldin í Klink og Bank og Norræna húsinu, þar sem fram komu auk 

ljóðskáldanna, fjöldi hljómsveita og hljómlistarmanna.
136
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Loftur Atli Eiríksson taldi að Landsbankinn hefði séð sér ákveðinn hag í að styðja Klinkið og 

Nýhil-bókaútgáfuna. Tilgangurinn hefði verið að þagga niður í gagnrýnisröddum með 

stuðningi við „róttækar menningarstofnanir“.
137

 Það getur hins vegar ekki talist mikil róttækni 

að auglýsa banka og ekki síst þegar öllum átti að vera ljóst, ekki síst róttækum listamönnum, 

hvernig list og menning var nýtt í þágu auðfyrirtækjanna. Til marks um hve gagnrýnislausir 

listamenn voru almennt á fyrstu árum nýrrar aldar má nefna árið 2004 þegar Landsbankinn 

bauð fjölskyldunum á dagskrána „Mögnuð miðborg“, þar sem allir áttu að finna eitthvað við 

sitt hæfi. Bankinn birti flenni auglýsingu í Morgunblaðinu og auglýsti sýningu Þorvaldar 

Þorsteinssonar í Listasafni Reykjavíkur- Hafnarhúsi, „Ég gerði þetta ekki...“. Þetta var 

„stórskemmtileg sýning“ sem átti að sýna „á örvandi, ögrandi og kankvísan hátt“ lífið og 

hversdagsleikann. Um leið fór þar fram Götuboltamót Landsbankans fyrir 12–15 ára krakka. 

138
Listamaðurinn hafði getið sér orð fyrir að vera gagnrýninn í list sinni, en þarna voru verk 

hans hluti af afþreyingarsamkomu sem hafði það hlutverk að laða unga fólkið að bankanum. 

Landsbankinn gerði samstarfssamninga við róttækar menningarstofnanir, enda voru auðmenn 

ekki endilega á móti hæfilegri róttækni. Málverk bandaríska listamannsinns Keiths Haring  

voru gott dæmi um listaverk sem mætti flokka undir róttæka myndlist eða a.m.k. myndir með 

ádeilubrodd. Haring sló í gegn í New York á níunda áratug 20. aldarinnar og seldi nýríkum 

„uppum“ myndir, sem voru ádeila á hægristefnuna í Ameríku, eins og heitar lummur enda 

voru myndirnar kankvísar, jafnvel fyndnar og litríkar, í hálfgerðum skrípó- eða graffiti-stíl.
139

 

Það gilti einu hvort um einhverja gagnrýni var að ræða á gildi kapítalismans því að sú 

staðreynd að þetta voru málverk (neysluvara elítunnar), þótt það væri vottur af gagnrýni í 

verkunum, jafngilti samþykki á samfélagsástandinu. Það að tjá sig í málverki var skilið sem 

málamiðlun.
140

 

Margir íslenskir listamenn fóru þá leið að skapa gróteska, kaldhæðna eða fyndna list sem féll í 

kramið í listheiminum. Samtímalistin tileinkaði sér ýmsar hugmyndir úr því sem hefur verið 

nefnt dægurmenning og er nú svo komið að vegna samrunans þarna á milli er oft erfitt að 

greina á milli afþreyingariðnaðarins og listar. Fjöldi ungra  listamanna reri á þessi mið, hinna 

óljósu marka á milli afþreyingar og skemmtanaiðnaðar, leiks og listar. Nefna má sem dæmi 
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sýningu Ilmar Stefánsdóttur árið 2003 á Kjarvalsstöðum og list Ragnars Kjartanssonar sem á 

tímabili kallaði sig listamannanafninu Rassi prump. Jón B. K. Ransu taldi að þess konar  

liststefna væri „vísir að þróun myndlistar í átt til afþreyingariðnaðar“ í álíka miklu mæli og 

tíðkast innan tónlistar og kvikmyndaiðnaðarins. Þessi afstaða var markaðsvæn, þar sem 

galleríin fengu með því móti léttmelta söluvænlega list byggða á endurtekningu  og 

afþreyingargildi. 
141

 

Rétt eftir efnahagshrunið í október árið 2008 birti Magnús Þór Snæbjörnsson kaldhæðna 

ádeilusmásögu byggða á ævintýrinu um Björgólf Guðmundsson og afrek hans á 

menningarsviðinu, „Björgólfskviða- eða listaverkið að lokinni fjöldaframleiðslu sinni“. Þar 

lýsti hann hinni yfirgengilegu vegferð auðmannsinns og hvernig nánast  allt lista- og 

menningarlífið snerist um hans persónu. Í hvert sinn sem „orðið menning bar á góma hugsaði 

fólk um Björgólf og hetjusögu hans“. Hann var menningarhetja og „höfðingi“ sem borgaði 

alla listsköpunina. Því væri hægt að segja að íslenskir listamenn hefðu verið 

„undirlistaverktakar í gerð stærsta framúrstefnulistaverks íslenskrar listasögu, eina avant gard 

skálds Íslands, Björgólfs Guðmundssonar“.
142

 Listin var félagslegt og menningarlegt auðmagn 

Björgólfs og hugsanlega eitt öflugasta tækið í vopnabúri hans til að ná áhrifum og virðingu og 

koma í veg fyrir gagnrýni. Líklega náði „fagurfræði fíflalátanna“, eins og Magnús Þór orðaði 

það, mestum hæðum árið 2006 í sjónvarpsauglýsingum Landsbankans  á Landsbankadeildinni 

í fótbolta þar sem 130 leikarar, margir landsþekktir listamenn, fjölmiðlamenn og 

stjórnmálamenn léku fyrir Björgólf. Umfjöllun Fréttablaðsins um gerð auglýsinganna minnti 

á umfjöllun um stórvirki og mikilvægan listviðburð, frumsýningu á nýrri kvikmynd en ekki 

kynningarátak, þar sem spilaður var fótbolti fyrir Landsbankann: „Björgólfur [gerði] 

myndlistarmenn, skáld, stjórnmálamenn, kvikmyndargerðamenn og poppara að hluta af sínu 

listaverki með því að innlima ímynd þeirra og gera að sinni og allir [spiluðu] með því við 

elskum fótbolta“.
143
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Leikurinn hélt áfram, en hrunið nálgaðist óðfluga þótt enginn virtist leiða hugann að þeim 

möguleika. Stórhuga áætlanir voru uppi um nýjar höfuðstöðvar Landsbankans sem  rísa áttu 

við Lækjartorg og  vera tengdar ráðstefnu- og tónlistarhúsinu nýja með göngugötu. Bankinn 

vildi hafa áhrif á umhverfi sitt og efndi til miðbæjarsamkeppni árið 2004 þar sem spurt var 

hvernig miðbæ fólk vildi og bárust 1100 tillögur frá frá 650 manns. Margir af þekktum 

hugsuðum og listamönnum þjóðarinnar tóku þátt. Í dómnefndinni sátu nokkrir vel þekktir 

einstaklingar úr menningargeiranum og að sjálfsögðu Björgólfur Guðmundsson.
144

 Ef 

hugmyndir Landsbankans um höfuðstöðvarnar hefðu náð fram að ganga væri ásýnd 

miðbæjarins allt önnur en í dag. Það verður að telja með ólíkindum að einn aðili skuli næstum 

hafa komist upp með að hafa haft slík ofuráhrif á ásýnd og skipulag miðbæjar í höfuðborg 

ríkis. Harpan reis og er mjög áberandi og fyrirferðamikil í umhverfinu, minnisvarði um 

hugsunarháttinn fyrir hrun og getur talist táknrænn endir á því tímabili.    

Glerhjúpur Myndlistarmannsins Ólafs Elíassonar var einnig að mörgu leyti táknrænn fyrir 

stöðu myndlistarinnar og lýsti vel hvernig auðfyrirtæki nýttu sér þjónustu listamanna þegar 

meira lá við en „bara flipp“ og „fagurfræði fíflalátanna“. Ólafur var frægur í útlöndum, 

athafnamaður og frumkvöðull sem byggði verk sín oft á flókinni tækni sem höfðaði til 

nýsköpunarhugmyndafræði fyrirtækjanna. Verkin og uppsetning þeirra var oft 

fyrirferðarmikið ferli og kostnaðarsamt og vakti mikla athygli ( blockbuster event).
145

 Árið 

2003 gerði Ólafur garðinn frægann í Tate Modern með veðurverkefni sínu (the weather 

project) og voru margir áhorfendur sem dáleiddir af ógnvænlegri fegurð verksins samkvæmt 

dómi listgagnrýnanda netmiðils The Telegraph, Richards Dorment.
146

 Listaverkið byggði á 

notkun ljósa og spegla til að skapa áhrifamikil og sérstök hughrif og hefur þessi tegund listar 

verið nefnd tæknirómantík (techno sublime). Ólafur hannaði einnig og seldi í tengslum við 

sýninguna sérstakar regnhlífar sem voru þeirrar náttúru að þegar þær blotnuðu birtist inn í 

þeim sérstakur boðskapur. List Ólafs hefur ákveðið skemmtanagildi og hefur hann sett 

aðsóknarmet. Þykir hann vera mikil og góð landkynning og hefur fengið fálkaorðuna.
147
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Mörg af verkum Ólafs eru á mörkum myndlistar og hönnunar og skírskota til stærðfræði og 

vísinda. Glerhjúpurinn um Hörpu er dæmi um hvernig blandað er saman fyrirbærum sem 

tengjast mismunandi listgreinum þannig að skilin þar á milli eru  fljótandi og því erfitt að 

skilgreina fyrirbærið. Þetta tengist myndlist, en er mun nær byggingalist og verkfræðihönnun.   

Um leið er um að ræða hönnun á risastórri og áberandi auglýsingu, sem hafði að markmiði að 

vegsama og undirstrika valdatök auðmanns. Mikilvægur hluti af ferlinu við hönnun 

auglýsingarinnar var samkeppnin sem væntanlegur verktaki (listamaðurinn) tók þátt í og 

auðmaðurinn valdi hæfilegt verk fyrir sína ímynd. Líta má á glerhjúpinn sem eins konar 

listræna viðbót við framleiðsluvöruna, tónlistarhús.
148

 

Á meðan á byggingu lofgjörðarmusteris Björgólfs Guðmundssonar stóð hrundi hagkerfið og  

Guð var beðinn um að blessa Ísland. Nokkrum dögum á eftir þeirri bón í október 2008 mætti 

Björgólfur ásamt ýmsu „þotuliði“ á Frieze-listkaupstefnuna í London þar sem barinn Sirkus 

hafði verið fluttur og endurreistur. Það var gríðarstemning á barnum. Í umfjöllun 

Morgunblaðsins er komist svo að orði:  „Stelpurnar i Gjörningaklúbbnum voru með 

gjörninga. Þær voru nátturlega eins og þær eru vanar, mölvandi kampavínsglös og skjótandi 

þeim út í loftið“. Viðmælandi blaðamanns, Úlfur Grönvold var kaldhæðinn og sagðist „vonast 

eftir gjaldeyrishagnaði í þessari útrás“, en á meðal listamanna sem komu fram á Sirkus í 

London var Ragnar Kjartansson, sem  áður hafði gegnt nafninu Rassi prump.
149

 

 

Óþægilegt eftirbragð 

 

Eftir hrunið voru eflaust margir listamenn í öllum greinum  í ákveðnum vanda með að gera 

þetta  tímabil upp með gagnrýnum hætti. Mjög margir af þekktari listamönnum þjóðarinnar 

höfðu tekið þátt í kynningaráróðri stórfyrirtækjanna á einn eða annan hátt og létu sér líka að 

nöfn þeirra birtust í auglýsingum fyrirtækjanna, ekki síst Landsbankans og Landsvirkjunar. 

Dæmi voru um listamenn sem gagnrýndu virkjanaframkvæmdirnar fyrir austan harðlega, ekki 

síst á þeim forsendum að fyrirtækið og stjórnvöld beittu bolabrögðum og neyttu aflsmunar á 

ólýðræðislegan hátt. Þessir sömu listamenn tóku svo þátt í ámóta bolabrögðum Landsbankans 

sem beitti fyrir sig listmönnum til að fegra sinn málstað og koma í veg fyrir gagnrýni. Líklega 

má þá túlka andstöðuna við Landsvirkjun sem umhverfisbaráttu eingöngu og að listamennirnir 

                                                           
148 Blaðamaður The Observer líkti Hörpu við eitthvað frá diskótímabilinu en byggingin minnti einnig á byggingarlist frá Brezhnevs- 

tímanum í Sovétríkjunum en þó með „rapparaglingri“ (e. bling). Stærð báknsins í hlutfalli við umhverfið líkti hann við 64 tommu sjónvarp í 

hjólhýsi. Sjá, Rowan Moore, „Reykjavik's dazzling new concert hall basks in the reflective glory of Olafur Eliasson's inspired design“, 
http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2011/aug/28/harpa-concert-hall-eliasson-reykjavik  nálgast af neti 28. 4. 2012.  
149 Morgunblaðið, 17. október 2008, b. 40. Fyrirsögn Morgunblaðsins, „  Íslendingar slá í gegn í Bretlandi“ vekur athygli í ljósi samskipta 

Íslendinga og Breta á þessum tímapunkti. Sjá einnig: Vef. Magnús Þór Snæbjörnsson, „ Björgólfskviða“ .  
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flestir hafi ekki verið á móti markaðsaðferðum fyrirtækisins, að beita fyrir sig listamönnum til 

áróðurs.
150

 

 

Fræðimennirnir Loftur Atli Eiríksson og Tinna Grétarsdóttir beindu spjótum sínum fyrst og 

fremst að stjórnvöldum og markaðsöflunum en lögðu litla áherslu á ábyrgð listamanna í þeirri 

vegferð að markaðsvæða listir. Árið 2010 fjallaði Tinna Grétarsdóttir í grein um það hvernig 

afurðir íslenskra listamanna voru nýttar í ímyndarsköpun í tengslum við markaðssetningu 

íslenskrar menningar í Kanada á tímum útrásarinnar. Listverkefnið Núna (Now) var haldið 

árlega frá árinu 2007. Hún sagði þá tilhneigingu hafa ríkt „að neyða [ ]„list““ í það hlutverk 

að vera vörumerki í landkynningu útrásarinnar.
151

 Hún fullyrti að mörgum af listamönnunum 

og sýningahönnuðunum sem tóku þátt hafi fundist þetta hlutverk óþægilegt, að það hefði 

verið ákveðinn ósamhljómur. Nefndir voru til sögunnar tveir listamenn sem andmæltu þeirri 

stefnu. Margrét Blöndal sagði árið 2005 að sín list væri ekki „sérstaklega íslensk“. List þyrfti 

súrefni til að geta andað. Hannes Lárusson var eini nafngreindi listamaðurinn, í greiningu 

Tinnu,  sem gagnrýndi ímyndarsköpunina opinberlega í tengslum við „Núna“ verkefnið.
152

  

 
 

Guðmundur Oddur Magnússon eða Goddur prófessor við Listaháskóla Íslands og 

myndlistarmaður hóf sinn feril sem myndlistarmaður á níunda áratugnum og tók þátt í 

„Gullströndinni“ og svo einnig í Klink og Bank ævintýrinu, þar sem hann vann m.a. verkefni 

um dómsdag. Hann gerði upp reynsluna af Klinkinu í Fréttablaðinu í tilefni af ársafmæli 

hrunsins í október árið 2009 og sagði að ekki væri til  neinn „einkaréttur á skapandi hugsun“:   

 

Já, margir létu glepjast, enda var auðvelt að glepjast á þessum tíma. Það var nánast                

undantekning ef menn dönsuðu ekki með.[...] Þetta er hálfóþægilegt, svona eftir á að                     

hyggja, jafnvel þótt maður hafi aldrei séð bein dæmi þess að menn hafi verði að skipta 

sér af. Þeir gerðu ekki mikið annað en að borga rafmagn og gjöld af húsi sem stóð autt 

en vildu reyndar setja logo-ið sitt á ýmsa atburði, sem ekki allir voru sáttir við. Að 

                                                           

150 Andri Snær Magnason skáld gagnrýndi Alcoa og Landsvirkjun en auglýsti Landsbankann ásamt  Sjón, Steinunni Sigurðardóttur, Kristínu 

Ómarsdóttur, Guðbergi Bergssyni og Pétri Gunnarssyni (sem vildi gagnrýna umræðu í fjölmiðlum í tengslum við virkjanir). Sjá, Magnús Þór 

Snæbjörnsson,  „Björgólfskviða“ . Í dómnefnd Landsbankans um um miðbæ sátu m. a. Hallgrímur Helgason rithöfundur, Eva María 

Jónsdóttir fjölmiðlakona og Guðjón Friðriksson sagnfræðingur (og Andri Snær vann verðlaun). Sjá, Vef. 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2004/05/10/alls_barust_1_100_hugmyndir_i_midbaejar_samkeppni_l/ nálgast af neti 26. 03. 2012.  
151 Tinna Grétarsdóttir, „Let's make a toast to art! A transnational economic paradigm“. Öll greinin. „...the impulse to subordinate art 

practice’s value as “art” by forcing it to comply with a pragmatic and utilitarian agenda...“. og einnig „...the discrepancies and the 
disharmony that arises when art is conflated with profitable commodities in a cultural industry, is regarded as a currency in the politics of 

nation-branding and is valued simply as “creative enterprise” for social engineering and economic developments“. 
152

 Tinna Grétarsdóttir, „Let's make a toast to art! A transnational economic paradigm“. Öll greinin. 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2004/05/10/alls_barust_1_100_hugmyndir_i_midbaejar_samkeppni_l/
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mörgu leyti var þetta verkefni Landsbankamönnum til sóma. Engu að síður er af þessu  

eitthvert óþægilegt eftirbragð. 
153

 

 

Goddur gagnrýndi „táknmynd ástandsins 2007“ þar sem hrokafullur 35 ára karlmaður í 

jakkafötum og bindi var ímynd fjármálafyrirtækjanna og markaði þeirra framkomu og nú væri 

samfélagið að hrista þennan tíma af sér. Á krepputímum mætti búast við miklu innsæi og 

sköpunarkrafti.  Hann taldi að listamönnum liði „upp til hópa betur, þrátt fyrir að enginn hafi 

lengur efni á að styrkja þá“. Hann sá kreppuna sem eins konar rómantík og „eðlilegt ástand 

hjá skapandi sálum“. Margir listamenn eyddu hvort eð væri „stórum hluta styrkjanna í 

vitleysu“, en hins vegar myndu  takmörkuð fjárráð „fá hugmyndaflugið af stað og skapa 

samhjálp“. Goddur taldi það vera „klárt mál“ að menn myndu „umgangast peningaöflin á 

miklu varlegri hátt en þeir gerðu áður“.
154

 Greining Godds var dálítið vandræðaleg og 

tvístígandi. Menn létu glepjast og eyddu styrkjum í vitleysu, en samt sem áður var þetta 

Landsbankanum til sóma. Hann kaus að líta svo á að Landsbankinn hefði  ekki skipt sér af, 

svolítið eins og Gullstrandarmenn sáu fyrir sér forðum, en viðurkenndi að þetta með lógóið 

gæti hafa orkað tvímælis. Skautað var framhjá því sem  Pierre Bourdieu nefndi táknrænt 

fjármagn eða félagslegt og menningarlegt auðmagn og forðast að ræða listafskipti auðmanna í 

stærra samhengi.  Goddur virtist ekki mótfallinn styrkjum frá peningaöflunum síðar meir 

þegar þau hefðu aftur efni á því. Það þyrfti bara að fara varlegar en áður. Þó var eitthvað 

óbragð í munni. 

 

Bjarki Valtýsson, prófessor í boðskipta og menningarfræðum, taldi ástandið fyrir 

efnahagshrunið ekki alfarið hafa verið neikvætt þrátt fyrir „þær hroðalegu afleiðingar sem 

stefnan hafði hérlendis á endanum“. Þróunin hefði ekki endilega verið slæm fyrir menningu 

og listir. Þegar „gríðarlegur auður“ færðist  yfir á tiltölulega fáa einstaklinga og fyrirtæki, yrði 

til „töluvert afgangsfé sem mörgum [finndist] kjörið að eyða í menningartengda atburði og 

listir“. Hann taldi að Klink og Bank verkefnið hefði verið „snjallt, bæði út frá hagsmunum 

markaðar og listamanna“. Styrkur verkefnisins hefði legið í „snjallri samsuðu almannatengsla 

og markaðsfræða“, enda varð  Klink og Bank  „á undrastuttum tíma þekkt vörumerki í 

listaheiminum“. Listafólkinu „var gefinn kostur á góðri aðstöðu“, en Bjarki taldi slíkan 

„lúxus“ oft geta verið „verðmætari en tímabundnar fjárhæðir, sérstaklega fyrir 
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 Fréttablaðið, 3. október  2009, b. 34. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir blaðamaður bað Godd um að gera upp ástandið fyrir hrun og meta 

framtíðarstöðuna. 
154

 Fréttablaðið, 3. október  2009, b. 34. 
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grasrótarstarfsemi og sköpun ögrandi og nýstárlegrar listar“.
155

 Í munni Bjarka var ekki mikið 

óbragð enda taldi hann markaðsvæðinguna eðlilega og jákvæða. Hann benti að vísu á að oftar 

en ekki stælu fyrirtæki athyglinni frá listviðburðinum „með óhóflegu magni af slagorðum, 

lógóum og litskrúðugum blöðrum“, en ein af ástæðunum gæti verið sú að fyrirtækin fengju „í 

raun alltof lítinn skattaafslátt fyrir að styrkja menningu“.
156

 

 

Þegar litið var yfir sviðið, þegar Björgólfur var horfinn á braut, kom í ljós að nánast allt 

menningarstarf á Íslandi var fjárhagslega orðin múlbundið af markaðsöflunum og neyddist 

ríkisstjórnin til að hlaupa undir bagga til að bjarga því sem bjargað varð.  „Bjarga“ þurfti 

tónlistarhúsinu með almannafé, en Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra taldi að húsið 

hefði átt að vera á könnu hins opinbera. Mannvirkið hefði reyndar mátt vera minna í 

sniðum.
157

 Hún varði þá stefnu að niðurgreiða listir og menningu á þessum 

niðurskurðartímum og sagðist vera harðlega gagnrýnd fyrir það. Ein helstu rökin fyrir 

listamannalaunum voru að þau voru „grundvöllur fyrir atvinnusköpun“ og svo ræddi hún 

skapandi greinar sem væru svo mikilvægar og blómlegur geiri. Hún nefndi „tölvuleiki, 

hönnun og tónlistarútflutning“ sem dæmi.
158

 Menntamálaráðherra byrjaði rökstuðning sinn á 

öðrum þáttum en frjálsri listsköpum, þar sem mætti búast við að örlaði stundum á gagnrýninni 

hugsun sem hefði boðskap eða tæki á samfélagsspurningum. Tölvuleikir, hönnun og tónlist til 

útflutnings vísaði frekar í svokallaðan skapandi iðnað sem átti að bjarga málunum og þannig 

átti að tengja listamennina við atvinnuvegina og markaðinn. Ráðherra bætti svo við rök sín í 

lokin að þótt það þyrfti auðvitað að líta til „atvinnuvega sem byggja á menningu og listum 

[og] gefa gaum að því hvað við erum að „græða“ á þeim“, væri stærsta gildið mikilvægi lista 

fyrir mannlífið og hve listir væru mannbætandi. Eftir hrun hefði listalífið „brugðist mjög 

sterkt við“ og að það væri „mikill broddur til staðar“. Margir hefðu einnig verið „gagnrýnir 

fyrir hrun“, en líklega var „ekkert hlustað á þá“. 
159

  

 

                                                           
155 Sjá, vef. Bjarki Valtýsson, Íslensk menningarpólitík. 2011, einkum b.172-174.  

156 , vef. Bjarki Valtýsson, Íslensk menningarpólitík. 2011, einkum b.173-174.  

157 Rowan Moore blaða maður The Observer benti á að ef ekki hefði verið haldið áfram og byggingin kláruð hefði báknið orðið að 

yfirgefnum rústum, allt of áberandi, talandi tákn um villuna sem stjórnvöld komu til leiðar. Hið opinbera tók yfir með „snjallri fjármögnun“ 
(clever financing) eins og einn í framkvæmdanefndinni orðaði það. Snjöll fjármögnun bendir til viðskiptafléttu í anda áranna fyrir 

efnahagshrunið. Sjá, Rowan Moore, „Reykjavik‘s dazzling new consert hall“.  
158

 Fréttablaðið, 30. október  2010, b. 36. 
159 Fréttablaðið, 30. október  2010, b. 36. Katrín gagnrýndi hlutverk listamanna og opinberra stofnana fyrir hrun.„ Ég held að það leiki til 

dæmis enginn vafi á því að það hefur haft áhrif á ímynd menningarlífsins og samfélagsins þegar tilteknir hátíðardagar voru í boði 

einkafyrirtækja. Skyndilega voru einkafyrirtæki farin að bjóða almenningi á menningarstofnanir sem voru þegar í eigu almennings. Auðvitað 

hafði þetta áhrif á hvernig fólk sá menningu og listir og hátíðisdaga sem eiga að vera sameign samfélagsins“. Hún hefði hugsanlega mátt 

spyrja hvort listamenn sem lítið höfðu sig í frammi fyrir sem gagnrýnendur á markaðsvæðingu lista fyrir efnahagshrunið, geti talist 

trúverðugir í sinni gagnrýni eftir efnahagshrunið og þá hvort þessi meinti „broddur“ hafi af heilindum verið að stinga á kílum. 
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Áhersla Menntamálaráðherra á skapandi greinar í tengslum við listir, tengdist væntanlega 

vinnu ríkisstjórnar Vinstri grænna og Samfylkingar við skýrslu um sóknaráætlun kennda við 

2020, sem kom út haustið 2010. Skýrslan fjallaði um atvinnustefnu fyrir ísland og voru helstu 

vaxtagreinar taldar tengjast m. a. þekkingariðnaði og skapandi greinum. Styðja átti „myndun 

klasa [...] til ábyrgs vaxtar og áhersla lögð á fjárfestingu í menntun, vísindum og nýsköpun“. 

Talað var um tímabundinn stuðning við vaxtagreinar og stuðning við „markaðssetningu 

Íslands“. Menntakerfið átti að leggja áherslu á markvissa þjálfun „listrænnar og hagnýtrar 

sköpunar“.
160

 Nýsköpunarorðræðan í skýrslunni og áherslan á klasa fyrirtækja tengdist 

hugmyndafræði markaðshyggjunnar og viðleitninni til að setja listir undir hatt framleiðslu, 

sem eitt af tannhjólunum, t. d. sem vitræn viðbót eins og Xavier Greffe orðaði það. Með því 

að spyrða saman hugtökin listræn sköpun og hagnýt sköpun voru þurrkuð út skilin þarna á 

milli og enginn greinarmunur gerður á auglýsingu til markaðssetningar, t. d. á Íslandi og 

listaverki.  

Á framkvæmdartíma nýja tónlistar- og ráðstefnuhússins beindi Katrín Jakobsdóttir 

menntamálaráðherra þeim tilmælum til viðeigandi aðila að húsið yrði fjölnotahús með 

fjölbreyttari starfsemi, til að spara í öðru húsnæði. Þangað flyttu Íslenski dansflokkurinn og 

Íslenska óperan. Hún sagði ekki einungis þörf á betri nýtingu á tónlistarhlutanum heldur 

einnig ráðstefnuhlutanum því þar væru „möguleikar á tekjuöflun“. Þá væri „einboðið að fá 

[þyrfti] samstarfsaðila í reksturinn“.
161

 Menntamálaráðherra félagshyggjuaflanna sem tók við 

hálfbyggðri Hörpunni eftir efnahagshrunið byggði orðræðu sína til varnar list- og liststarfsemi 

á Íslandi á rökum arðseminnar og tekjumöguleikum liststarfseminnar í anda 

markaðslögmálanna.   

Kolbrún Halldórsdóttir formaður BÍL lýsti fyrir skömmu í útvarpsþættinum „Gætum við gert 

betur?“ hvernig fagfélög listamanna og listheimurinn fóru að „velta við steinum“ löngu áður 

en Rannsóknarskýrsla Alþingis leit dagsins ljós. Hún talaði í þessu sambandi um mikla vinnu 

grasrótarinnar við að marka leiðina til framtíðar, en hins vegar tókst henni að forðast allt tal 

um að gera upp þátt listamanna í að skapa þetta brjálæðislega andrúmsloft sem ríkti, með 

sinni virku þátttöku. Útvarpsþátturinn fjallaði um flesta þræði sem tengjast fjármögnun 

menningar og lista og margar siðferðilegar hliðar sem tengjast liststarfsemi. Kolbrún  

                                                           
160Vef. „Atvinnustefna fyrir Ísland, Tekið saman af Stýrihópi 20/20 Sóknaráætlunar“ 15. nóvember 2010, 
http://www.forsaetisraduneyti.is/media/2020/Soknaraaetlun2020Lokaskyrsla.pdf  nálgast af neti 1. 05. 2012. Markmiðið, að Ísland verði eitt 

af 10 samkeppnishæfustu löndum heims árið 2020.  
161  Fréttablaðið, 25. maí  2009, b. 1. Í nýlegum samningi menntamálaráðuneytis og Listasafns Íslands er „skýrt tekið fram að nái safnið sér í 

aukatekjur leiðir það ekki til lækkunar á framlagi ríkissjóðs. Stefna ráðuneytisins er því enn sú að hvetja söfn til að verða sér úti um fé eftir 

öðrum leiðum“. Sjá, vef. Bjarki Valtýsson, Íslensk menningarpólitík. 2011, b. 137. 

http://www.forsaetisraduneyti.is/media/2020/Soknaraaetlun2020Lokaskyrsla.pdf
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vegsamaði vinnu listamanna og BÍL við að efla tengingu listheimsins við „hina hagrænu 

hliðarverkun“ skapandi greina. Þessi vinna hefði verið af frumkvæði listamanna og að BÍL 

væri aðalráðgjafi stjórnvalda í þeirri stefnumótun.
162

 Niðurstaða fagfélaga listamanna og 

stjórnvalda fól m.a. í sér eflingu Íslandsstofu sem var byggð á gömlum grunni Útflutningsráðs 

og var ætlað að stuðla að aukinni landkynningu og markaðsstarfi til eflingu t.d. ferðaþjónustu 

og útflutningi á fiski, iðnaðarvöru og list. Kolbrún talaði um „skapandi samtal“ milli ýmissa 

aðila sem komu að þessu markaðsstarfi og notaði hugtakið „samlegð“ í þessu sambandi. 

Grasrótin í fagfélögunum væri virkur þátttakandi í markaðsstarfinu í samvinnu við 

Íslandsstofu. Það  verður að teljast athyglisvert að þáttarstjórnendum og formanni BÍL tókst í 

nær klukkustundarlöngu viðamiklu samtali um íslenskt listumhverfi og fjármögnun lista að 

skauta framhjá hinni óþægilegu umræðu um aðkomu stórfyrirtækja og einstaklinga í 

markaðsvæðingu listheimsins.
163

 

Kolbrún lagði mikla áherslu á hið öfluga samtal listheimsins við stjórnvöld, en minntist ekki á 

aðkomu almennings að þessu samtali. Hún benti þó á ákveðið verkefni sem á greinilega að 

verða fyrirmyndarfyrirkomulag á öllu landinu og snertir almenning. BÍL verður aðili að 

sjálfseignarstofnun sem verið er að stofna á Austurlandi sem á að halda utan um alla styrki til 

menningar og liststarfsemi fyrir austan, samkvæmt menningarsamningi ríkisins við 

Austurland. Kolbrún sagði að Menningarráðið ætti að vera einn af „stólpunum“, þ. e. stoðum 

samfélagsins í samvinnu við þróunarfélagið. Talsvert af fjármunum úr ríkiskassanum verði 

úthlutað af því fólki sem „þekkir“ menningar og listgeirann í viðkomandi héraði. Þetta 

fyrirkomulag var að hennar mati ekki aukin miðstýring heldur „valddreifing, ekki 

spurning“.
164

 Ekki var þó minnst einu orði á aðkomu Alcoa og Landsvirkjunar að 

samfélagsmálum og hinar stoðirnar sem halda utan um samfélagið fyrir austan. Álrisinn 

úthlutar miklu fé á hverju ári til menningar og lista og varla á það fé að tilheyra 

hliðarhjáveitum. Því má allt eins draga þá ályktun að verið sé að stofnanavæða meðvirknina 

með því ástandi sem var skapað á áratugunum fyrir efnahagshrunið árið 2008 með virkri 

þátttöku listamanna. 
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 „Gætum við gert betur?“. 
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 „Gætum við gert betur?“. Einu setningarnar sem tóku á þeim þætti voru: (Fríða Björk) spurði: „Þetta er allt rekið fyrir opinbert fé?“ 

(Kolbrún) svaraði: „Bæði og- sumar af þessum kynningarmiðstöðvum eru sjálfseignarstofnanir og fá líka fjármuni úr geirunum“. Svo sneri 

hún umræðunni frá hinum heita graut.  
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 „Gætum við gert betur?“. Það hlýtur að vekja upp spurningar þegar fólk sem „þekkir“ til á svæðinu deilir út fénu frá hinu opinbera og 

líklega einnig frá stórfyrirtækinu. Augljóslega þekkir sá sem úthlutar fénu persónulega listafólkið í þessu litla samfélagi þar sem flestir eiga 

sameiginlegra hagsmuna að gæta gagnvart stórfyrirtækinu, sem hefur hönd í bagga í samfélaginu og þekkir til í gegnum Þekkingarsetrið.   
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Niðurstöður 

Hinn íslenski myndlistarheimur gjörbreyttist á örfáum árum með sífellt meiri áherslu á 

markaðslögmálin í anda ný-frjálshyggju. Rekja má upphaf þessarar þróunar til upphafs níunda 

áratugar 20. aldar þegar nýja málverkið varð allsráðandi. Taka má undir kenningu Erics 

Fromm um samhuglægt gildismat listamanna í þessu sambandi, enda ekki einleikið hve skjótt 

nýja málverkið varð allra, nánast eina liststefnan meðal ungra listamanna. Líklega má nota 

hugtakið hópsál um þessa kúvendingu listamanna frá algerri fordæmingu á málverki og 

teikningu sem uppnefnt var nudd, yfir í að nánast allir framleiddu málverk.  

Listamenn virtust haga seglum eftir vindi og þegar blés frá hægri fylltu menn seglin og náðu 

góðum byr. Andóf Gullstrandarsýningarinnar og orðræða listamannanna byggði á 

mikilvægum tvískinnungi, þ. e. að fordæma hið opinbera sem fulltrúa hins hamlandi valds 

sem takmarkaði frelsi listamanna en um leið heimtuðu þeir frá hinu opinbera fé og aðstöðu til 

að skapa list án aðhalds eða eftirlits. Þeir vildu með öðrum orðum vera frjálsir og óháðir. 

Þessi orðræða féll eins og flís við rass að orðræðunni á síðum DV og tóku listamenn fegins 

hendi þátt í markaðsátaki DV þar sem þeir auglýstu ýmsan varning í leiðinni án þess að 

blikna. Lýsing blaðsins á fagnaði listamanna og fræðimanna við veitingu Menningarverðlauna 

DV minnir óneitanlega á lýsingu á leikinni auglýsingu. Fáir virtust hreyfa mótmælum og 

leikurinn stigmagnaðist.  

Orðræðan snerist um Frelsi með stóru F-i.  Ein aðalforsendan fyrir því að hægt sé að tala um 

frjálsa list í frjálsu þjóðfélagi var sú að  listamenn gætu fjallað á gagnrýninn hátt um viðkvæm 

málefni án þess að eiga á hættu að mála sig út í horn og vera dæmdir úr leik. Fagmennirnir í 

listheiminum, listfræðingarnir og viðurkenndir listamenn sátu í dómnefndum fyrirtækja ásamt 

stjórnarmönnum þeirra og völdu hæfilega vöru fyrir markaðssetningu fyrirtækjanna. Þeir 

listfræðingar, sem voru á mála stórfyrirtækja eins og IBM árið 1987 og Landsbankanum og 

Landsvirkjun o. fl. eftir síðustu aldamót, voru ekki faglega trúverðugir í ljósi þróunarinnar  til 

markaðsvæðingar lista og hve augljóslega fyrirtækin nýttu sér list í auglýsingarskyni. Þetta 

eru vissulega stór orð, en reyndin var sú að ekki bar mikið á listaverkum sem beinlínis 

gagnrýndu fyrirtækjavæðingu myndlistar eða t.d. stefnu og yfirþyrmandi áhrif Landsbankans.  

Fræðimennirnir hlutu að hafa þekkt til kenninga fræðimanna sem bentu á að í eðli sínu væri 

öll list pólitísk og ekki síður sú sem viðurkenndi ríkjandi valdaöfl og talaði máli þeirra ef svo 

má segja. Listfræðingarnir og gagnrýnendur stunduðu því ákveðna þöggun hvað varðar 
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óþægilegar spurningar eins og hvort myndlist sem var framreidd í boði áhrifamikilla 

fyrirtækja og einstaklinga og valin af þeim, væri trúverðug. Því má spyrja hvort fræðimenn 

sem voru virkir gerendur í að skapa  þetta  andrúmsloft á árunum fyrir efnahagshrunið hafi 

unnið að heilindum og geti verið trúverðugir þegar tímabilið er gert upp. Hugsanlega þarf að 

bíða nokkra áratugi með uppgjörið eða þangað til fram kemur kynslóð fræðinga sem ekki 

voru eða eru undir áhrifum kennivalds eða orðræðu fræðimannanna sem voru þátttakendur í 

markaðsvæðingunni.    

Aðkoma valinkunnra listamanna í valnefndum á vegum stórfyrirtækjanna og ekki síst 

Landsvirkjunar var einnig afar óheppileg þar sem um grímulausan áróður var um að ræða 

fyrir umdeildri stefnu sem varðaði mikilvæga hagsmuni allra landsmanna. Það er alkunna að 

margir listamenn og aðrir innan listheimsins telja að list eigi ekki að vera pólitísk og lýsa yfir 

ákveðinni pólitískri afstöðu með ákveðinni stefnu. Afstaða módernistanna um miðja 20. 

öldina byggði t. a. m. á því að leitast við að einangra listgildin frá öðrum samfélagsviðhorfum 

og pólitískum deilumálum. Í upphafi 21. aldar tóku íslenskir myndlistarmenn hins vegar 

afgerandi pólitíska afstöðu með ákveðinni hugmyndafræði, með því að aðlaga sína list að 

þörfum ákveðinna vörukaupenda og þar með gegn annarri hugmyndafræði. Það fóru nefnilega 

fram viðskipti með vöru í þeim skilningi að fyrirtækin styrktu og veittu aðstöðu, oft undir 

nafni samstarfssamninga, en á móti greiddu listamenn með því að veita fyrirtækjunum aðgang 

að nöfnum sínum til að nota í sinni ímyndarsköpun og til að auglýsa sín gildi. Í þessum 

viðskiptum voru listamenn ekki nytsamir sakleysingjar heldur virkir gerendur sem höfðu 

heilmikið frumkvæði. 

Það verður að teljast eðlilegt að tengja þessa þróun til allt umlykjandi andrúmslofts ný- 

frjálshyggjunnar til hægri sinnaðra afla og orðræðuna til þeirra fjölmiðla. Þó virðist sem  þau 

öfl sem talist hafa fylgt félagshyggjuviðhorfum hafi oft og tíðum einnig aðhyllst þessi 

sjónarmið. Hugsanlega bjó að baki þeirri afstöðu einhvers konar raunsæispólitík að því leyti 

að markaðshyggjan lá í loftinu, var alltumlykjandi og því var hætta á að sjónarmið til vinstri 

yrðu undir. Félagshyggjuöflin reyndu því að ná frumkvæði og orðræðunni til sín með 

hugmyndunum um nauðsyn skapandi greina á arðsemisforsendum og að list skapi störf. 

Listamenn áttu að þjóna atvinnuvegunum og mynda klasa óskyldra atvinnugreina, t. d. í 

ferðaþjónustunni og útflutningi til að skapa gjaldeyri. Það leynir sér ekki að slík orðræða og 

hugarfar byggði á markaðshyggjunni og sú orðræða dró og dregur úr mikilvægi lista sem hluti 

af aðhaldskerfi lýðræðissamfélagsins.  
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Frumkvæði listamannanna sjálfra, grasrótarinnar og BÍL í stefnumótuninni sem byggði á 

markaðshugmyndum og leiddi til samtalsins á milli Íslandsstofu og kynningarmiðstöðva 

listgreina þar sem mikil áhersla var lögð á ferðaiðnaðinn og landkynningu gefur líklega góða 

mynd af afstöðu fjölmargra íslenskra listamanna gagnvart hlutverki lista almennt. Þeir virðast, 

miðað við orðræðu formanns Bandalags íslenskra myndlistarmanna, vera sáttir við að gegna 

því hlutverki að útvega vitræna viðbót við aðra framleiðslu á vöru og þjónustu í klösum með 

fyrirtækjum innan einkageirans og hafa tileinkað sér vinnubrögð og orðræðu í anda 

markaðshyggju. List er pólitísk og snerist baráttan að miklu leyti um það hver fékk að velja þá 

list sem hæfði ákveðnum pólitískum gildum leynt og ljóst. Heiðurslaun listamanna voru veitt 

af Alþingi og hliðarkrani fjárlaganefndar bar að margra mati vott um hreppapólitík og 

pólitíska spillingu. Árið 1983 þótti ýmsum vera ákveðin pólitík á bakvið hina opinberu 

dómnefnd sem valdi og hafnaði list og réði hverjir voru inni. Þegar stórfyrirtækin réðu yfir 

dómnefndunum, t. d. árið 1987 og síðar, með þátttöku fræðimanna og listamanna var ekki 

síður um ákveðna pólitík að ræða. Það má einnig tala um ákveðna pólitík sem bjó á bak við þá  

hugmyndafræði sem bjarga átti listheiminum eftir efnahagshrunið með virkri aðkomu samtaka 

listamanna.  

Ef aðaláherslan er lögð á að styrkja og efla þá list, hönnun og tísku sem hentar til 

landkynningar og slík listframleiðsla hefur forgang, gefur augaleið að sú list sem ekki hentar 

ímyndariðnaðinum í samvinnuverkefni einhvers klasans, verður úti. Skipuleggjendur klasanna 

í samvinnu við faghópa stofnana innan BÍL og verða þá í eins konar hlutverki dómnefnda sem 

hugsanlega frávelja óþægilega gagnrýna list sem henta illa viðkomandi ímyndarsköpun og 

markaðssetningu.  

Fyrirkomulagið fyrir austan orkar einnig tvímælis. Heimaaðilar sem þekkja vel til á svæðinu 

útdeila opinberu fé og einnig væntanlega fé frá fyrirtækinu sem virðist hafa flesta þræði 

samfélagsins í sinni hendi ef marka má sameiginlega stofnun Alcoa og Landsvirkjunar sem 

heldur utan um stoðir samfélagsins. Sá sem borgar flautuleikaranum ræður lagavalinu og fyrir 

austan borgar auðfélagið. Í ljósi þeirra ofuráhrifa sem það hefur í krafti stærðarinnar miðað 

við smæð samfélagsins er vart hægt að tala um valddreifingu og aukið lýðræði í tengslum við 

þá  pólitík sem felst í að deila styrkjum til hæfilegra listverkefna, af aðilum sem þekkja vel til.   

Miðað við áherslur samtaka listamanna og samtal þeirra við stjórnvöld má gera ráð fyrir að 

markaðsvæðing lista haldi áfram af fullum krafti og stigmagnist ef hjólin ná aftur fullum 

snúningi. Ef marka má orðræðu formanns BÍL virðist sem listamenn kærðu sig lítið um að 
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horfa of mikið til baka og gera upp mistökin ef þeir yfirhöfuð töldu að um einhver mistök hafi 

verið að ræða. Þeir veltu við steinum, einungis til að finna út hvert þeir vildu stefna og horfa 

fram á veginn. Goddur vísaði í sínu uppgjöri í einhvers konar kreppurómantík og taldi að 

hugmyndaflugið færi af stað í kreppu. Þar af leiðandi hefur hugmyndaflugið væntanlega verið 

lamað í andrúmslofti deyfðarinnar sem ríkti í markaðshyggjuveislunni miklu. Það er því 

spurning ef hjólin ná aftur fullum snúningi hvort þau spóli í sama farinu. 
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