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Gunnarssyni sem hefur oftar en ekki svarað ýmsum spurningum. Samstarfsmenn í 

contemporary.is Björk Konráðsdóttur fyrir yfirlestur ensks texta og Elínu Hrund 

Þorgeirsdóttur fyrir að horfa á þættina. Að endingu vil ég þakka fjölskyldu minni, þá 

sérstaklega unnusta mínum Ubaldo Benítez Hernandez fyrir þolinmæði, aðstoð og hvatningu.   
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Ágrip 

Þessi greinargerð er hluti af meistaraverkefni mínu í hagnýtri menningarmiðlun og fjallar um 

vinnuferli og fræðilega nálgun á miðlunarhluta lokaverkefnisins. Greinargerðin lýsir 

aðdraganda og vali á miðlunarverkefni og rökstyður val á ákveðinni miðlunarleið, með 

skoðun á fyrirmyndum og öðrum miðlunarleiðum. Jafnframt eru dregnar upp ýmsar 

vangaveltur sem tengdust verkefninu og markaðssetning þess skoðuð. Miðlunarverkefnið snýr 

að miðlun skrásetningar á samtímalist í formi lifandi mynda sem sýndar verða á vefsíðu á 

netinu. Sökum miðilsins og lengdar myndanna kýs ég að kalla þær vefþætti. Þættirnir fimm 

fjalla um vinnustofudvöl sem fór fram á Íslandi í lok febrúar til byrjun mars á þessu ári og er 

aðalfókus skrásetningarinnar á sýningu afrakstri þeirra í almenningsrýmum. Þættirnir byggja á 

viðtölum við þá fjóra listamenn sem tóku þátt, auk aðstandenda The Festival sem sáu um 

framkvæmd verkefnisins. Með hlýju sem þema fókusaði verkefnið á sköpun rýmis og 

aðstæðna þar sem fagurfræði og pólitík gætu sameinast.  
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Inngangur 

 

Þessi greinargerð er hluti af meistaraverkefni mínu í hagnýtri menningarmiðlun og fjallar um 

vinnuferli og fræðilega nálgun á miðlunarhluta lokaverkefnisins. Miðlunarverkefnið snýr að 

miðlun skrásetningar á samtímalist í formi lifandi mynda sem sýndar verða á vefsíðu á netinu. 

Sökum miðilsins og lengdar myndanna kýs ég því að kalla þær vefþætti. Skrásetningin snýr 

að vinnustofudvöl sem fjórir listamenn tóku þátt í og fór fram á Íslandi í lok febrúar til byrjun 

mars á þessu ári og er aðalfókus skrásetningarinnar á sýningu afraksturs þeirra í 

almenningsrýmum. Hingað til lands komu þrír listamenn en auk þeirra tók þátt einn íslenskur 

listamaður. Þessi vinnustofudvöl er samstarfsverkefni tveggja svokallaðra umboðsaðila, The 

Festival og ANTI – Contemporary Art Festival, og ber verkefnið heitið The Nordic Residency 

Project, eða á Norræna vinnustofuverkefnið á íslensku. Með hlýju sem þema fókusaði 

verkefnið á sköpun rýmis og aðstæðna þar sem fagurfræði og pólitík gætu sameinast.    

     Greinargerðin skiptist í sjö kafla. Inngangskaflinn fjallar um markmið og grunnhugmynd 

verkefnisins, tengsl mín við það og ástæður fyrir vali þess. Í kaflanum á eftir 

inngangskaflanum er verkefnið skoðað í fræðilegu ljósi, SVÓT greint og tekin dæmi um 

fyrirmyndir þess. Í þriðja kafla er greint frá öflun heimilda og greiningu gagna. Í fjórða kafla 

er uppbygging miðlunarinnar skoðuð og farið yfir þá tækni sem nýtt var við gerð verkefnisins.  

Í fimmta kafla eru aðrar miðlunarleiðir skoðaðar. Í sjötta kafla er markaðssetning ásamt 

skoðun markhóps og samkeppnisaðila reifuð. Að endingu eru lokaorðin þar sem niðurstöður 

eru dregnar saman. Viðaukar eru tökudagbók og spurningarlistar sem lagðir voru fyrir 

viðmælendur. Markmið greinargerðarinnar er því umfjöllun um vinnuferlið í heild sinni, 

rökstuðningur aðferðafræðilegrar nálgunar og skýring þeirra vangaveltna sem upp komu við 

vinnslu verkefnisins.  
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Markmið 

 

Meginmarkmið miðlunarverkefnisins er miðlun samtímalistar til áhugasamra áhorfenda. 

Miðlunin er í formi lifandi mynda sem ég kýs að kalla vefþætti sökum miðlunar og lengdar 

myndanna. Efninu verður miðlað í gegnum vefsíðu sem sérhæfir sig í sjónrænni umfjöllun um 

íslenska samtímalist; contemporary.is. Notast verður við Youtube rás vefsíðunnar til birtingar 

þess og vefsíðuna til að koma því á framfæri og um leið setja það í samhengi við annað efni 

sem þar er sýnt.  

     Markmið vefþáttanna er myndræn skrásetning og miðlun þess tiltekna verkefnis sem The 

Festival og ANTI - Contemporary Art Festival standa að og átti sér stað hér á Íslandi frá 18. 

febrúar til 3. mars. Fjórir listamenn tóku þátt í vinnustofudvöl en heiti verkefnisins er The 

Nordic Residency Project. Yfirskrift verkefnisins hér á landi er Make Space eða Sköpun 

rýmis
1
 á íslensku og var þema þess hlýja (e. warmth). Listamennirnir sem tóku þátt í 

verkefninu eru Eva Ísleifsdóttir (Ísland), Satu Herrala (Finnland), Mari Keski-Korsu 

(Finnland) og Juli Reinartz (frá Þýskalandi en starfar í Svíþjóð). Í verkefnum sínum vinna 

listamennirnir að virkjun rýmis og snertiflata milli fagurfræði og pólitíkur með ýmsum 

listformum.  

     Í skrásetningu og miðlun á þessari vinnustofudvöl skoðaði ég sérstaklega hvernig 

listamenn vinna með almenningsrými og almenning, og hvernig list birtist í 

almenningsrýmum og er meðtekin af almenningi. Auk þess varpar miðlunarverkefnið ljósi á 

hugmyndafræði og -vinnu listamannsins, sköpun hans og þeim rannsóknum sem liggja að 

baki. Þá mun þriðja markmiðið snúa að aðstandendum verkefnisins, þá sérstaklega The 

Festival. En leitast er við að varpa ljósi á markmið þeirra, aðferðir og innlegg bæði innan 

listheimsins og samfélagsins.  

     Markhópurinn eru þeir sem hafa almennt áhuga á list og vilja fylgjast með því sem er að 

gerast á íslenskum listvettvangi í samtímanum. Þó svo að lýsing markhópsins virðist vera 

frekar víð tekur hún þó til ákveðins hóps einstaklinga. Hópurinn er samsettur af einstaklingum 

á öllum aldri og hafa áhuga á myndlist, og þá sér í lagi hvað yngri listamenn landsins eru að 

gera. Mikilvægast af öllu er þó að þessi markhópur notar internetið að staðaldri til þess að 

                                                 
1
 Titill vinnustofudvalarinnar var ekki þýddur af aðstandendum og er þetta því mín eigin þýðing á titlinum.  Hér   

eftir verður hins vegar notað enskt heiti verkefnisins. 
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fylgjast með. Þannig er t.d. ekki verið að miða inn á þá einstaklinga sem sækja sér vitneskju 

að mestu leyti með því að horfa á sjónvarp eða hlusta á útvarp. Vissulega er þó skörun á 

notkun markhóps á þessum miðlum en síðastliðið haust fór ég í viðtal í Víðsjá og ræddi um 

contemporary.is. Af heimsóknartölum vefsíðunnar að dæma virkaði sú kynning mjög vel því 

margir heimsóttu síðuna í kjölfar útsendingar þáttarins. 

     Það efni sem er á íslensku er textað á ensku en sú vinna eykur markhópinn til muna þar 

sem tungumálið verður þá síður hindrun. Þannig er leitast við að opna íslenskan vettvang fyrir 

þeim sem ekki tala málið en þörf er á miðlun efnis á öðru tungumáli en íslensku t.d. ensku. 

Með miðlun á vefnum geta einnig þeir Íslendingar sem eru búsettir erlendis fylgst með því 

sem gerist hér á Íslandi og þá helst nýsköpun og grasrót í myndlist. 

Tengsl við verkefnið - Aðdragandi og val 

 

Frá því snemma árs 2012 hef ég unnið við verkefnið contemporary.is. Starf mitt þar hefur 

verið fjölþætt og fjölbreytilegt enda ræðir um verkefni sem fáir standa að og er því mikilvægt 

að þeir einstaklingar sem koma að verkefninu geti unnið fjölbreytta vinnu. Vinna mín hefur 

falist í sköpun og framleiðslu á sjónrænu efni um íslenska myndlist en jafnframt mótun og 

þróun vefsíðunnar sjálfrar, sem og önnur skrifvinna, t.d. viðskiptaáætlun og styrkumsóknir. 

Contemporary.is sameinar bæði fræðigrein mína, listfræði, sem og áhugasvið mitt, sköpun 

lifandi mynda. Ég þurfti því ekki að hugsa mig lengi um til að ákveða hvers kyns miðil og 

grunnviðfangsefni ég myndi skoða í gerð lokaverkefnis við hagnýta menningarmiðlun.  

     Grunnviðfangsefnið er tiltekið viðfangsefni á íslenskum myndlistarvettvangi miðlað með 

lifandi myndum í gegnum vefsíðuna contemporary.is. Ýmsar hugmyndir voru settar niður á 

blað varðandi viðfangsefni en að lokum var það ákveðið samstarfsverkefni sem varð ofan á; 

The Nordic Residency Project sem The Festival stóð fyrir hér á landi.  

     Ásgerður G. Gunnarsdóttir og Alexander Roberts standa að baki The Festival. Þau eru 

einnig hluti af Choreography Reykjavík sem hefur m.a. staðið að Lunch Beat partýum í 

miðborg Reykjavíkur. Upphaflega kynnist ég þeim við störf mín sem ljósmyndari við ArtFart 

sviðslistahátíðina 2010. Á þeim tíma voru þau meðal aðstandenda þeirrar hátíðar. Síðastliðið 

haust, 2012, fóru þau af stað með The Festival verkefni sitt og tók ég þátt í fyrsta Festivalinu. 

Verkefnið var opin dómnefnd sem veitti listrænu verkefni, sem hafði nú þegar fengið neitun 
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hjá öðrum styrkveitendum, fjármagn til framkvæmdar. Nú í byrjun apríl 2013 framkvæmdu 

þau einnig verkefni sem bar heitið Listamaður til láns en verkefnið bauð einstaklingum 

listamann til láns heim til sín í gegnum lánakerfi Borgarbókasafnsins. 

     Þegar styttist í The Nordic Residency Project hér í Reykjavík hafa þau samband við 

contemporary.is með hugmynd um hugsanlegt samstarf. Þá voru þau Ásgerður og Alexander 

vel kunnug starfsemi contemporary.is en einnig annarri vinnu minni. Hugmyndin hljómaði vel 

og því ekkert til fyrirstöðu um samstarf. 

Grunnhugmynd 

 

Grunnhugmynd miðlunarverkefnisins er miðlun skrásetningar á vinnustofudvölinni Make 

Space í formi vefþátta sem sýndir verða á vefsíðunni contemporary.is. Þar sem fjórir 

listamenn taka þátt í verkefninu býður viðfangsefnið upp á umfjöllun í nokkrum þáttum. Hver 

listamaður fær sér vefþátt auk eins aukaþáttar. Hlutverk hans verður umfjöllun verkefnið í 

heild og að gefa betri heildarmynd af verkefninu á meðan hinir þættirnir gefa betri mynd af 

sérhverjum listamanni og hans verki.  

Miðlunarleið 

 

Viðfangsefninu verður miðlað í formi lifandi mynda sem sýndar verða á internetinu á 

vefsíðunni contemporary.is og kallast því vefþættir.  

Contemporary.is 

 

Contemporary.is er vefmiðill sem opnaður var á Menningarnótt, 18. ágúst 2012. Vefmiðillinn 

sérhæfir sig í sjónrænni umfjöllun um íslenska myndlist og það sem gerist á íslenskum 

myndlistarvettvangi. Upphaflega kom hugmyndin til vegna skorts á sjónrænni umfjöllun um 

myndlist sem var til staðar í íslenskum fjölmiðlum.  

Um markmið contemporary.is stendur þetta á vefsíðunni: 
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Skrásetning á íslenskri myndlist hefur að miklu leyti verið brotakennd og óstöðug. Mikil gróska er í 

heimi íslenskra lista, s.s. á sviði myndlistar, tónlistar, hönnunar, og öðrum listgreinum. Hér er komið 

tækifæri fyrir almenning til að skoða og fræðast um myndlist á öðrum grundvelli en tíðkast hefur í 

íslensku samfélagi, þar sem henni er yfirleitt ekki gerð nógu góð skil í sjónrænum miðlum. Að skoða 

list, meðtaka hana og njóta er ekki bara fyrir innvígða, heldur er það á allra færi. 

Contemporary.is er ætlað að efla umfjöllun og auka þekkingu á íslenskri 

samtímamyndlist. Contemporary.is kemur vonandi til með að verða hvatning til frekari framleiðslu á 

listtengdu efni í sjónrænum miðlum.
2
 

      Verkefnið er óháð utanaðkomandi aðilum sem beinlínis þýðir að þeir sem starfa við 

vefsíðuna hafa bæði tjáningarfrelsi og listrænt frelsi til framkvæmdar og sköpunar á því sem 

þeim finnst þurfa umfjöllun. Þannig skapast ákveðinn grundvöllur til fjölbreyttrar umfjöllunar 

og verður contemporary.is ákveðinn vettvangur og stökkpallur fyrir bæði umfjöllun og 

umræðu. Þeir sem starfa við contemporary.is eru, auk mín, Katrín Inga Jónsdóttir 

Hjördísardóttir Hirt, Björk Konráðsdóttir og Elín Hrund Þorgeirsdóttir en að auki hefur Pétur 

Már Sigurjónsson tekið að sér ýmsa þýðingarvinnu.  

     Hingað til hafa myndböndin sem eru sýnd á contemporary.is verið nokkuð hrá í 

framleiðslu og eftirvinnslu. Þ.e. ekki hefur verið sett áhersla á yfirframleiðslu (e. over 

produce) efnis. Eitthvað hefur verið tekið af viðtölum sem í flestum tilfellum eru sett inn á 

netið lítið klippt. Svokölluð listamannaspjöll hafa einnig verið tekin upp og fara þau 

sömuleiðis inn á netið lítið klippt. Sökum afmörkun lengdar lokaverkefnis gilda ekki sömu 

vinnuaðferðir og hafa tíðkast hjá miðlinum heldur eru viðtölin klippt meira niður, auk þess 

sem meira af efni var tekið upp fyrir myndböndin. Kostir vefmiðlunar býður þó upp á að 

vinna efnið áfram og skapa fleiri og jafnvel lengri myndbönd úr því efni sem tekið var upp. 

Vefþættirnir 

 

Í eðli sínu er myndlist og gjörningalist eða sýningalist (e. performance art) oftast nær sjónræn 

og hentar því vel að miðla henni sjónrænt með lifandi myndum. Með miðlun verkefnisins í 

gegnum vefsíðu eru dreifingarmöguleikar þess auknir. Það viðfangsefni sem þessar lifandi 

myndir fanga eru hluti af stærra norrænu verkefni og hentar því þessi aðferð bæði til þess að 

skoða og rannsaka betur afrakstur listamannanna hér á landi sem og til kynningar verkefnisins 

nánar, sérstaklega á internetinu. Þá munu myndböndin og miðlun þeirra jafnframt varpa ljósi á 

                                                 
2
 Vefsíða contemporary.is. Skoðað 26. janúar 2013: http://contemporary.is/about-um-contemporary-is 

http://contemporary.is/about-um-contemporary-is
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viðburði sem eiga sér stað á listvettvanginum hér á Íslandi. Textun vefþáttanna á ensku stuðlar 

jafnframt að gagnvirku sambandi íslenska vettvangsins við þann alþjóðlega. 

     Hægt hefði verið að miðla verkefninu og viðburðunum með öðrum miðlum en til þess að 

stíga í takt við nútímaaðstæður er efninu miðlað á netinu og af þeim sökum er því skipt upp í 

styttri þætti sem mynda þó ákveðna heild. 

Fræðileg nálgun 

 

Við undirbúning og úrvinnslu verkefnisins nýti ég aðferðir og kenningar sem þekkjast í 

heimildamyndagerð þrátt fyrir að ég kalli miðlunarverkefnið ekki heimildamynd heldur 

vefþætti. Til hliðsjónar hafði ég efnistök og greiningar Bill Nichols í greininni Rödd 

heimildamynda sem og greiningu Björns Ægis Norðfjarðar á íslenskum heimildamyndum í 

upphafi þessarar aldar í greininni Einsleit endurreisn. Íslenskar heimildamyndir á nýrri öld.  

     Vefþættir geta tekið á sig ýmsar myndir, eðli miðilsins samkvæmt. Þeir geta verið jafn 

kjánalegir og þeir geta verið fræðandi og hafa möguleika á að ná til ólíkra markhópa sem hafa 

það sameiginlegt að nota sama miðilinn. Internetið er að verða sífellt stærri hluti af lífi 

nútímaeinstaklingsins og sífellt fleiri nota miðilinn í auknari mæli til að sækja sér fræðslu og 

afþreyingu. Vefþættir geta í senn verið stutt heimildamynd eða sjónvarpsinnslag eða 

einfaldlega hrá upptaka frá viðburði, viðtali eða hverju öðru sem viðkomandi dettur í hug að 

taka upp og setja inn á netið. Við markvissa framleiðslu vefþátta fyrir internetið eru þeir þar af 

leiðandi sýndir í ákveðnu samhengi og þarf þá að gæta að innihaldi, uppbyggingu og 

markmiði. Í tilfelli contemporary.is er hægt að flokka vefþættina sem þar eru sýndir undir 

lista- og menningarþætti. Aðrar vefsíður geta t.d. flokkað efni sitt samkvæmt öðrum flokkum 

eins og t.d. íþróttum eða tísku.  

     Samsetning og efnistök vefþáttanna eru samkvæmt nokkrum aðferðum sem Bill Nichols 

greinir frá í grein sinni Rödd heimildarmynda. Hluti af myndefninu var tekið upp í samræmi 

við greiningu hans á sannleiksmyndinni (fr. Cinéma verité), þ.e. myndefnið var tekið upp án 

þess að hafa nokkur áhrif aðstæður.
3
 Það er þó svo að með því einu að setja myndavél í 

                                                 
3
 Bill Nichols. „Rödd heimildamynda“, þýðandi Sigurjón Baldur Hafsteinsson. Í Áfangar í kvikmyndafræðum, 

ritstj. Guðni Elísson, 191-206. Reykjavík: Forlagið, 2003, 192. 
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aðstæðurnar er verið að hafa áhrif á þær. Í þessu tilfelli er því átt við að ekki er verið að 

leikstýra þeim sem taka þátt. Sá hluti myndefnisins sem er undir áhrifum 

sannleiksmyndarinnar snýr að upptökum og myndbirtingu úrvinnslu listamannanna í 

almenningsrými. Þ.e. á sýningu afrakstrar þeirra. Hvað sér fluga á vegg? Aðferðum 

könnunarmyndarinnar hefur stundum verið líkt við sjónarhorn flugu á vegg og er markmiðið 

að fanga aðeins það sem fyrir augu og eyru ber. Kvikmyndagerðarfólkið lætur eins lítið fyrir 

sér fara og hafa eins lítil áhrif og mögulegt er á viðfangsefni sitt. Markmiðið er að þeir sem 

standa bakvið myndatökuvélina nái einfaldlega og aðeins því sem fyrir augu ber. Því er notast 

við raunverulegt rými og hvers kyns notkun óraunverulegs efniviðar óæskileg. Til þess telst 

t.d. leikarar, sviðsmynd, sögumannsrödd, viðbætt hljóð og jafnvel tónlist. Áhersla er lögð á að 

gæta samræmis í mynd og hljóði, sem er tekið upp samtímis og er alla jafna lögð áhersla á 

langar tökur. Umfjöllunarefni könnunarmynda er fremur samtímaleg heldur en söguleg og á 

þar með samhljóm með nálgun viðfangsefnis þessa miðlunarverkefnis.
4
  

     Það efni, sem er tekið upp samkvæmt aðferðum sannleiksmyndarinnar, mun ekki vera sett 

fram án nokkurra skýringa sem verði til þess að áhorfandinn dragi eigin ályktanir um það sem 

hann sér og upplifir sem er ólíkt því sem aðferð sannleiksmyndar miðast við.
5
 Viðtöl voru 

tekin við listamenn og aðstandendur. Það er því með viðtölum sem settar eru fram útskýringar 

og efnið sett í ákveðið samhengi og heildarmynd dregin fram. Þessi viðtöl eru það sem Bill 

Nichols kallar „beint ávarp“, sem er frásögn listamannsins, en þó mun viðmælandinn ekki 

ávarpa áhorfandann beint og viðurkenna þar með tilvist hans.
6
 Viðmælandinn talar við 

kvikmyndagerðarmanninn sem sýnir aðeins tilvist sína í gegnum kvikmyndatöku og klippingu. 

Þ.e. ekki mun verða notast við svokallaða guðlega rödd (e. voice over) 

kvikmyndagerðarmannsins. Annar texti sem mun koma frá kvikmyndagerðarmanni eru skilti 

sem koma nauðsynlegum og tilteknum upplýsingum á framfæri, s.s. nafn viðmælanda, jafnvel 

stöðu hans og staðsetningu, þar sem þess er þörf. 

     Björn Ægir Norðfjörð fjallar um og greinir íslenskar heimildamyndir í grein sinni Einsleit 

endurreins. Íslenskar heimildamyndir á nýrri öld. Í greiningu sinni tekur hann þó sérstaklega 

dæmi af myndum sem ekki eru gerðar fyrir sjónvarp. Björn skiptir heimildamyndagerð á 

Íslandi það sem af er öldinni, á þeim tíma sem hann skrifar textann, í fjóra flokka: 

                                                 
4
 Björn Ægir Norðfjörð. „Einsleit endurreisn. Íslenskar heimildamyndir á nýrri öld“. Í Saga XLVI:2, 114-149. 

Reykjavík: Sögufélag, 2008, 118. 

5
 Bill Nichols, „Rödd heimildamynda“ ,192. 

6
 Sama, 191. 
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1) Utangarðsmenn og þjóðþekktir einstaklingar 

2) Mannlífið á afmörkuðum stað 

3) Tónlist 

4) Fjölmenning eða breytt íslenskt samfélag
7
 

     Þessi flokkun Björns Ægis dregur upp landslag heimildamyndagerðar á Íslandi en tekur 

fremur tillit til viðfangsefna heimildamynda hér á landi heldur en til aðferðafræðilegrar 

nálgunar á viðfangsefnin og myndirnar. Björn Ægir tekur jafnframt fram að tónlist sé eina 

greinin innan lista og menningar sem hefur, sem viðfangsefni, heillað kvikmyndagerðarmenn 

á Íslandi að einhverju marki. Tónlistarmyndir fá því sérstakan flokk í heimildamyndagerð hér 

á Íslandi á nýrri öld.
8
 En þar má kannski helst greina mismuninn á birtingu heimildarmynda í 

öðrum listgreinum, t.d. sjónlist, sem birtist kannski frekar sem umfjöllun í sjónvarpi eða í 

tengslum við listasýningar fremur en í sýningum í kvikmyndahúsum. Samkvæmt greiningu 

Björns Ægis falla vefþættirnir í fleiri en einn flokk. Ef flokknum tónlist væri hreinlega skipt út 

fyrir list, sem er í eðli sínu víðara hugtak, myndu vefþættirnir einna helst falla í þann flokk. 

Hins vegar væri líka hægt að setja þá í fyrsta flokkinn þar sem fókusinn er í raun á 

listamennina sjálfa og það sem verkefni þeirra leggja af mörkum til fjölbreytilegs 

listvettvangs. Þá væri einnig hægt að setja þættina í fjórða flokkinn og skilgreina viðfangsefni 

þeirra sem ákveðna birtingarmynd fjölmenningar.  

     How do you like Iceland heilkennið á sinn samastað í íslenskri heimildamyndagerð 

samkvæmt skoðun Björns Ægis. Hann tekur það fram að í þeim myndum sem hann skoðar sé 

Íslandsmyndin og þjóðernisrómantíkin skýrt til staðar. Birting hennar felst í upphafinni ímynd 

Íslands sem draumkennd eða dularfull náttúruperla, þeirri sem margir telja að sé í hugum 

erlendra einstaklinga. Kannski er hægt að spyrja sig hvort myndlistarmenn séu kannski 

gagnrýnni á birtingarmynd Íslands en (íslenskir) kvikmyndagerðarmenn, sem jafnvel upphefja 

ímynd landsins? Í framleiðslu efnis fyrir vefþættina einblíndi ég frekar á verkefni 

listamannanna heldur en íslenskt landslag og samfélag og tók meðvitaða ákvörðun um það. 

Auðvelt hefði verið að leiðast út í þjóðernislega nálgun á viðfangsefnið þar sem álit gestsins 

gæti þótt afar forvitnilegt. Hafa verður í huga, eins og Bill Nichols bendir á, að kvikmyndin er 

„eftirlíking eða ytri ummerki þeirrar merkingarframleiðslu sem við tökum að okkur á hverjum 

                                                 
7
 Björn Ægir Norðfjörð, „Einsleit endurreisn. Íslenskar heimildamyndir á nýrri öld“, 123.  

8
 Sama, 138-141. 
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degi“.
9
 Þess vegna er mikilvægt að vera meðvitaður um eigin sýn, bæði á viðfangsefni en ekki 

síður umhverfið. 

     Líkt og Björn Ægir nefnir í grein sinni er mikilvægt að vera meðvitaður um með hvaða 

hætti viðfangsefnið er nálgast, hvernig kvikmyndatöku og klippingu efnis er háttað þannig að 

úr verði heildstæð frásögn úr því efni sem safnað er saman.
 10

 Það skiptir máli að velta þessum 

þáttum fyrir sér og ákveða áður en hafist er handa. Um kvikmyndagerðarmanninn segir Bill 

Nichols að hann „hefur alltaf tekið þátt sem sjónarvottur og er virkur í merkingarsköpuninni, 

framleiðandi kvikmyndalegrar orðræðu fremur en hlutlaus eða alvitur fréttaritari sem segir frá 

því hvernig hlutirnir raunverulega eru.“
11

  

     Sem kvikmyndagerðarmaður og framleiðandi þarf ég að ákveða hvers kyns rödd ég mun 

beita við gerð vefþáttanna, áður en vinnsla við söfnun efnis hefst.
12

 Eðli verkefnisins 

samkvæmt verður það bæði jákvætt og hliðhollt viðfangsefnunum, enda er markmið þess að 

koma m.a. þeirra sköpun og hugmyndum á framfæri. Þar sem ég tók einungis viðtal við 

listamenn og aðstandendur verkefnisins verður frásögnin óhjákvæmilega einnig einhliða. 

Enda var gagnrýni með sérstökum hætti eða sýning neikvæðra hliða þess sem Make Space 

vinnustofudvölin gengur út á, ekki markmið. Rödd mín í verkefninu endurspeglast í viðhorfi 

fræðimannsins en það birtist helst í gerð spurninga fyrir viðmælendur sem og samsetning 

safnaðs efnis. Miðlunarverkið getur þó í heild sinni boðið upp á ákveðna gagnrýni varðandi 

list, framsetningu hennar og viðtöku og er það önnur leið til þess að greina vefþættina. 

     Kostir þess að skapa vefþætti eru m.a. þeir að lengd þáttanna er óháð utanaðkomandi 

aðilum s.s. sjónvarpstíma. Því er jafnvel hægt að skapa styttri þætti og lengri, jafnvel um sama 

viðfangsefnið. Þannig geta styttri þættirnir höfðað frekar til þeirra sem ekki hafa jafn mikla 

þolinmæði eða áhuga til að horfa á efnið. Að sama skapi geta þeir sem hafa áhuga allt eins átt 

þess kost að horfa á lengri og ítarlegri útgáfu vefþáttar um viðfangsefnið. Um leið eru 

möguleikar nýtingu þess efnis sem tekið er upp umfangsmeiri en bæði tími, vinna og peningar 

fara í upptökur, vinnslu og geymslu efnis. Því er gott að hafa möguleika á því að geta gert sem 

mest úr því og það leyfir vefmiðlun. 

 

                                                 
9
 Bill Nichols, „Rödd heimildamynda“, 203. 

10
 Björn Ægir Norðfjörð, „Einsleit endurreisn“, 127. 

11
 Bill Nichols, „Rödd heimildamynda“, 192. 

12
 Sama, 193. 
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SVÓT greining 

 

SVÓT greining felst í því að greina styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri verkefnis. 

Greiningin skýrir stöðu verkefnisins fyrir m.a. verkefnastjóra. Svo greiningin nýtist sem best 

er hentugast að framkvæma hana í upphafi, áður en nokkur vinna hefst. 

 

 

Lifandi myndir 

Styrkleikar Veikleikar 

 Form sem margir eru vanir 

 Getur sagt margt á stuttum tíma 

 Margir miðlar í einum: mynd + texti 

+ rödd + hljóð 

 Getur sýnt þröngt/vítt sjónarhorn 

 Verkefnið „lifir“ lengur. 

 Getur sýnt þröngt/vítt sjónarhorn 

 Getur verið mikil vinna bæði á 

tökustað og í eftirvinnslu 

 Kostnaðarsamur útbúnaður til að 

framkvæma verkið. 

 Eftirvinnsla einnig kostnaðarsöm 

(forrit, tölvur, gagnageymsla) 

 Mikil hætta á að tapa verkefni og 

vinnu ef tæknin gefur sig.  

 Stundum er ekki hægt að endurtaka 

hlutina. 

Ógnanir Tækifæri 

 Tæknilegir örðugleikar. T.d. tölvur 

„crash-i“ 

 Slæmt veður – í tilfelli útitaka. 

 Ekki fæst leyfi til að taka upp. 

 Auðvelt að koma á framfæri – 

sérstaklega með tilkomu auðveldrar 

netmiðlunar. 

 Það þarf ekki endilega að draga 

einstaklinga á ákveðinn stað.  

 Hægt að sýna á mörgum mismunandi 

stöðum í einu. 
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Vefmiðlun 

Styrkleikar Veikleikar 

 „ókeypis“ – Hægt að búa til ókeypis 

reikninga og dreifa efni á 

veraldarvefnum. 

 Þarf ekki marga til að halda gangandi. 

 Hægt að vinna hvar sem er. 

 Getur verið bæði sértækt og víðtækt 

efni. 

 

 Getur auðveldlega týnst í hafsjó 

netsins. 

 Athyglin helst ekki lengi – þarf mikið 

til að halda fólki á síðunni, skoða 

meira og koma aftur. 

 Þarf að vera aðgengileg og skiljanleg. 

Ógnanir Tækifæri 

 Hakkarar og vírusar 

 Stuldur – að aðrir noti efnið án leyfis 

og geti ekki höfunda/eigenda þess, né 

vísi í síðuna, t.d. með tengli. 

 Auðvelt fyrir aðra að hrinda af stað 

sömu/svipaðri hugmynd. 

 Hægt að gera efni „viral“. – ná til 

fjöldans víðsvegar um heim. 

 Engin landamæri og ekki flókið að 

gera efnið aðgengilegt víðsvegar um 

heiminn. 

 

 

Fyrirmyndir 

 

Kvikmyndagerð er á færi fleiri einstaklinga með einfaldari, aðgengilegri og ódýrari stafrænum 

útbúnaði. Með tilkomu internetsins hefur flæði upplýsinga aukist og möguleikar til miðlun 

efnis hefur stóraukist, einfaldast og orðið hraðvirkara á síðastliðnum árum.  

     Ýmsar stofnanir og starfsemi hafa nýtt sér möguleika netmiðilsins og kvikmyndatækninnar 

til miðlunar ýmiss efnis. Í listageiranum eru það t.d. söfn sem hafa nýtt sér þetta og má sem 

dæmi nefna MoMA
13

 (Museum of Modern Art, New York), Palais de Tokyo
14

 (París), Tate 

Modern
15

 (London), Louisiana
16

 (Kaupmannahöfn). Þá er einnig hægt að finna á netinu síður 

sem birta myndbönd tengd myndlist. Af þeim má nefna New Art TV
17

 og Artyčok.TV
18

 

                                                 
13

 Vefsíða MoMA. Skoðuð 13. febrúar 2013: http://www.moma.org/explore/inside_out/category/videos-2 
14

 Vefsíða Palais de Tokyo. Skoðuð 13. febrúar 2013: http://www.palaisdetokyo.com/fr/ressources/videos 
15

 Youtube svæði Tate Modern. Skoðað 13. febrúar 2013: http://www.youtube.com/user/tate 
16

 Vefsíða Louisiana. Skoðuð 13. febrúar 2013: http://channel.louisiana.dk/ 
17

 Vefsíða New Art TV. Skoðuð 13. febrúar 2013: http://newarttv.com/index.php 
18

 Vefsíða Artyčok.TV. Skoðuð 13. febrúar 2013: http://artycok.tv/lang/en-us 

http://www.moma.org/explore/inside_out/category/videos-2
http://www.youtube.com/user/tate
http://channel.louisiana.dk/
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(Tékkland og Slóvakía). Þessar síður bjóða upp á annan valmöguleika til nálgunar myndlistar 

heldur en það sem boðið er upp á í helstu meginstraumsmiðlum, s.s. í sjónvarpi og útvarpi.  

     Fundación Botín (styrktarsjóður) setti myndband á vefsíðu sína þar sem átta listamenn sem 

hlutu styrk frá sjóðnum tala um verk sín sem þeir bæði framkvæmdu og sýndu fyrir 

styrkinn.
19

 Þetta myndband er að einhverju leyti líkt því sem contemporary.is er að gera í 

samvinnu við The Festival. Það sem er þó ólíkt er að myndbandið er augljóslega gert til þess 

að hygla sjóðnum og benda m.a. listamenn á það að verkin voru gerð fyrir tilstuðlan 

styrkveitingar sjóðsins. Þá er contemporary.is óháður aðili og hefði ég því getað nálgast 

viðfangsefnin með hvers kyns móti sem ég hefði kosið, án þess að The Festival hefði getað 

sett út á afraksturinn.   

     Hér á Íslandi hefur þessi nýting á vefmiðlinum farið hægt og rólega af stað. Listasafn 

Reykjavíkur hefur reglulega tekið upp fyrirlestra og málþing og sett inn á vimeo síðu sína þar 

sem einstaklingum gefst færi á að horfa á þessa viðburði í heild sinni.
20

 Þá hefur 

Sjónlistamiðstöðin á Akureyri undir forystu Hannesar Sigurðssonar framleitt sjónrænt efni um 

eigin sýningar og birt á vefsíðu sinni.
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Vefsíða Fundación Botín. Skoðuð 13. febrúar 2013: http://www.fundacionbotin.org/los-ocho-artistas-de-

itinerarios-20112012-hablan-de-su-trabajo_fundacion-botin-sala-de-prensa_sa-

795813291248676.htm?q=itinerarios 
20

 Vimeo síða Listasafns Reykjavíkur. Skoðuð 13. febrúar 2013: http://vimeo.com/listasafnrvk 
21

 Vefsíða Sjónlistamiðstöðinnar Akureyri. Skoðuð 13. febrúar 2013: http://listasafn.akureyri.is/?cat=9 

http://vimeo.com/listasafnrvk
http://listasafn.akureyri.is/?cat=9
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Öflun heimilda og greining gagna 

Undirbúningur 

 

Við framleiðslu myndefnis fyrir vefþættina verður leitast við notkun einungis nýrra 

höfundarverka. Þ.e. í gerð þáttanna verða ekki notaðar myndir, hljóðupptökur né annað efni 

sem framleitt var áður. Markmiðið er sköpun og skrásetning samtímaheimildar og umfjöllun 

efnis sem á sér stað í samtímanum og á sér ekki aðdraganda úr fortíðinni sem gera þarf skil 

með öðru heimildarefni. Lifandi myndir og viðtöl voru tekin og eru þau til grundvallar við 

þáttagerðina. Vaida Braziūnaité tók einnig upp efni fyrir The Festival og deildum við því efni 

sem tekið var upp, enda kom fyrir að margt var að gerast og því þörf á fleiri en einum 

tökumanni. Ég mun einnig nýtast við upptökur hennar Vaidu en hún er sjónrænn 

mannfræðingur. Hún mun líka vinna myndbönd úr uppteknu efni en hennar áhersla liggur 

frekar á mannfræðilegu sviði á meðan mín liggur frekar á því listfræðilega. Það verður því 

áhugavert að sjá úrvinnslu okkar tveggja úr því efni sem var skapað.   

     Ástæða þess að lögð er áhersla á sköpun nýrra höfundarverka er eðli birtingar efnisins á 

internetinu. Þar sem ekki liggur fyrir neitt fjármagn fyrir vinnu og eftirvinnslu 

miðlunarverkefnisins er ekki fjármagn fyrir kostnaði við höfundarréttargreiðslur. Nánari 

vangaveltur um höfundarrétt má finna í sérkafla síðar í greinargerðinni. Annað efni sem 

verður notað er einkennismerki contemporary.is sem og hljóðskrá þess. Hvort tveggja er eign 

vefsíðunnar og hef ég því greiðan aðgang að notkun þess sem starfsmaður.  

     Við undirbúning á tökum og viðtölum var aflað upplýsinga um bæði listamenn og verkefni 

þeirra. Sú upplýsingaöflun nýttist við gerð viðtalsspurninga og fyrir markmið viðtala sem 

voru í samræmi við markmið miðlunarverkefnisins. Að öllu jöfnu hefði ég kosið að eyða 

meiri tíma með listamönnunum, bæði til að kynnast þeim betur en einnig til að byggja upp 

traust. Slíkt var þó ekki fyrir hendi þar sem listamennirnir voru aðeins hér á landi í þessar tvær 

vikur sem vinnustofudvölin stóð yfir. Ég tel þó að mér hafi tekist ágætlega til að kynnast þeim 

erlendu listamönnum sem komu hingað því það sem hefði kannski verið gert alla jafna á 

mánuði, gerðist á þessum tveimur vikum. Velgengni þeirrar vinnu er einnig að þakka því 

hversu opnar þær voru og hversu mikinn skilning og þolinmæði þær höfðu fyrir 

skrásetningunni, sem vissulega einfaldaði vinnuna. Evu Ísleifsdóttur þekkti ég hins vegar fyrir 



20 

 

þannig að þar hafði þegar myndast þetta samband sem varð til með hinum listamönnunum. 

Hið sama má segja um aðstandendur vinnustofudvalarinnar, Ásgerði og Alexander.   

Val á viðmælendum 

 

The Festival er ekki hefðbundin hátíð í sjálfu sér heldur nokkurs konar umboðsaðili eða aðili 

sem framkvæmir ýmis verkefni tengd listum (e. Live Art). Eitt markmiða þeirra er sköpun 

stöðugara flæðis framkvæmdar, þ.e. verkefnin eru ekki aðeins framkvæmd á ákveðnum tíma á 

ári og liggja niðri þess á milli heldur er vinnan og sýnileikinn stöðug yfir allt árið. The 

Festival leitast eftir að opna rými fyrir ýmsum listtengdum viðburðum þar sem oftar en ekki 

fagurfræði og pólitík mætast. Þau stuðla að samstarfi milli ólíkra einstaklinga með því 

markmiði að styrkja, þenja út og skerpa þær umræður sem skapast í kringum listir. The 

Festival er listrænt stjórnað (e. curate) af Ásgerði G. Gunnarsdóttur og Alexander Roberts.22 

     The Festival skipulagði og stjórnaði listrænt verkefni sem kallast Norræna 

vinnustofudvalar verkefnið (e. the Nordic Residency Project) en íslenski hluti þess nefnist 

Make Space. Vinnustofudvölin fór fram í lok febrúar fram til byrjunar marsmánaðar. Á þeim 

tíma sem verkefnið stóð yfir fylgdi ég þeim listamönnum, sem tóku þátt, eftir í verkefnum 

sínum en lagði aðaláherslu á skrásetningu þess hluta dvalar þeirra sem snéri að því að deila 

vinnunni með almenningi. 

     Vinnustofudvölin er samstarfsverkefni milli ANTI - Contemporary Art Festival (Finnland) 

og The Festival (Ísland). Báðar hátíðarnar deila sameiginlegu markmiði sem byggir á 

stuðningi við og eflingu lista (e. live Art) innan Norðurlandanna sem og utan þeirra. 

Vinnustofudvölin er tvíþætt og fer fram á Íslandi í febrúar 2013 og í Finnlandi í september 

2013. Í báðum dvölunum deila listamennirnir verkum eða verki í vinnslu með almenningi. 

Lokaútkoma sérhvers verks verður sýnt á  ANTI - Contemporary Art Festival 2013. 

Verkefnið er styrkt af Norrænu ráðherranefndinni (e. Nordic Council of Ministers) og 

Norræna Menningarsjóðnum (e. Nordic Culture Fund).
23

  

 

     ANTI – Contemporary Art Festival og The Festival völdu fjóra listamenn til þátttöku í 
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 Vefsíða ANTI – Contemporary Art Festival. Skoðuð 26. janúar 2013: 
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Norræna vinnustofuverkefninu 2013. Listamennirnir eru: Satu Herrala (Finnland), Eva 

Ísleifsdóttir (Ísland), Mari Keski-Korsu (Finnland) og Juli Reinartz (Svíþjóð). Alls 39 

listamenn, sem einstaklingar eða hópur, sóttu um víðsvegar af Norðurlöndunum. Kallað var 

eftir tillögum sem með einum eða öðrum hætti innibera hlýju sem þema. Listamennirnir voru 

valdir á grundvelli fagurfræðilegra gæða tillagna þeirra, verk sem þeir hafa framkvæmt áður 

sem og vilja þeirra til að tengjast samfélaginu þar sem vinnustofudvölin fer fram. Eitt 

markmiða vinnustofudvalarinnar var sköpun frjós jarðvegar þar sem verkefni listamannanna 

gætu haldið áfram að vaxa og þróast.24 

 

     Val á viðmælendum fyrir miðlunarverkefnið var því í höndum verkefnisstjórnenda, The 

Festival og ANTI – Contemporary Art Festival. Hlutverk listamannanna, sem viðmælenda, er 

að varpa ljósi á sín eigin verk og afstöðu, hugmyndir og vangaveltur. Einnig voru 

aðstandendur The Festival fengin í viðtal til þess að varpa ljósi á verkefnið í heild. Við lok 

vinnustofudvalarinnar settust svo allir listamennirnir niður, ásamt Ásgerði og Alexander, og 

ræddu um verkefnið, upplifunina, verkin í heild sinni og skörun þeirra. En vert er að taka fram 

að aðstandendur og listamenn voru virkir í þátttöku verka hinna listamannanna og veittu 

jafnvel bæði vitsmunalega og líkamlega aðstoð við framkvæmd þeirra. Við úrvinnslu efnis 

fyrir miðlunarverkefnið var þó lítið notað úr þeim umræðum, aðallega vegna lengdar þáttanna 

eða skorts á tíma. 

Heimildir 

 

Satu Herrala er sviðslistamaður, kóreógrafer (e. choreographer)
25

 og sýningastjóri sem starfar 

í Vienna og Helsinki. Hún hefur áhuga á að kanna stöðu listamannsins í þjóðfélaginu. Verk 

hennar hafa verið sýnd í Tanzquartier Wien, brut Wien og Zodiak - New Dance Centre. 

Verkefnið Sauna Lectures, eða Sána fyrirlestrarnir, endurskoðar finnsku hefðina með 

sameiningu pólitískra umræðna og sána menningu. Satu staðfærði Sána fyrirlestrana í íslensku 

samfélagi og fékk til liðs við sig nokkra einstaklinga til að halda fyrirlestra í sjópottinum í 

Laugardalslaug. Þrjá daga í röð voru mismunandi fyrirlestrar haldnir fyrir sundlaugargesti 

sem sumir hverjir vissu ekki einu sinni af viðburðinum.  
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 Samkvæmt íslenskri orðabók er íslenska þýðingin á choreographer danshöfundur eða balletthöfundur en í 

reynd takmarkar þýðingin mjög það sem choreographer getur tekið sér fyrir hendur. Verkefni choreographers 

þurfa ekki endilega að tengjast dansi, þó svo að þau geri það í mörgum tilfellum. 
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     Fyrsti fyrirlesturinn var um huldufólk í íslenskri sagnahefð og huldufólk í miðlum og 

samfélagi samtímans. Árdís Kristín Ingvarsdóttir ræddi um meistaraverkefni sitt í þjóðfræði 

en hún skoðar m.a. karlkyns innflytjendur, stöðu þeirra og afstöðu til fjölskyldulífs. Navid er 

að sækja um hæli hér á landi og talaði hann um líf sitt sem hefur verið brennimerkt af stöðu 

hans sem flóttamaður, stöðu sem hann var í raun þröngvaður í af samfélaginu vegna þess að 

foreldrar hans eru flóttamenn. Jason Slade er í félaginu No – Borders Iceland og hefur m.a. 

aðstoðað Navid hér á landi. Jason talaði um mannréttindi, flóttamenn og innflytjendur. Andie 

Nordgren er framleiðandi (e. senior producer for Sci-Fi multiplayer virtual world EVE online) 

hjá CCP en hún talaði um afleiðingar og möguleika sýndarveruleika í raunveruleikanum. 

Haraldur Jónsson myndlistarmaður talaði um vistkerfi (e. eco-system) heitu pottanna og 

bárust umræðurnar að samanburði þess kerfis við svokallað „vistkerfi“ Facebook. 

Fyrirlesturinn bar heitið Sjávarmál og voru sundgestir sjálfir mikilvægir í þeirri umræðu.
26

  

     Mari Keski-Korsu er þverfaglegur listamaður. Hún kannar orsakasamhengi umhverfis 

samfélagsins og formgerðarbreytingar í hversdegi almennings. Verk hennar eru oft af 

samfélagslegum eða pólitískum meiði. Verkefnið hennar „Albedo Dreams”, eða Albedo 

draumar á íslensku, hvetur almenning til þess að nota umhverfisverkfræði í eigin umhverfi. 

Hugmyndin byggir á að nýta hvítt eða ljóst efni til endurvörpunar sólarljóss og hita aftur út í 

andrúmsloftið með það að markmiði að hafa kælandi áhrif á það. Hugmyndin og verkefnið 

býður einstaklingum upp á að hafa hamlandi áhrif á hlýnun jarðar. Yfirlýsing Mari og 

tilgangur er að draga úr áhrifum hlýnunar jarðar og býður öðrum einstaklingum til að hafa slík 

áhrif. Um leið gefur verkefnið einstaklingum tækifæri til að skipta máli, sérstaklega fyrir 

umhverfi sitt.  

     Mari hélt vinnusmiðju í flugdrekagerð í samstarfi við Sævar Líndal, en í henni bauðst 

einstaklingum að gera hvítan flugdreka. Flugdrekarnir fengu svo að fara á loft en Mari tók 

saman tölulegar upplýsingar m.a. um lengd flugtíma, stærð flugdreka og veðurfar og sendi til 

samstarfsaðila sinna í Helsinki Háskóla í Finnlandi. Þeir sáu svo um útreikninga áhrifa 

hvítiðjunnar. Mari þakti jafnframt nokkra grjóthnullunga meðfram Sæbrautinni og bíla á 

bílastæði við Laugardalslaug með hvítu efni.
27

 

     Eva Ísleifsdóttir er myndlistarmaður og sýningastjóri en verk hennar snúast um 

persónulegu sýn hennar á samfélagið þar sem hún dregur viðmið og siðvenjur hversdagsins í 
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efa. Verkefnið „Cry Havoc” miðar að því að „kveikja í“ húsi í borginni með svokölluðum 

action skúlptúrum. Eva hefur skilgreint þessa skúlptúra sem hún staðsetur í umhverfinu og að 

ákveðnum tíma liðnum, mislöngum, eru þeir teknir niður.  

     Eva efndi til kosninga þar sem einstaklingum gafst kostur á að tilnefna hús í borginni sem 

hún myndi kveikja í og voru kjósendur beðnir að rökstyðja val sitt. Hún efndi til opins fundar 

í Ráðhúsi Reykjavíkur þar sem almenningi gafst kostur á að kynnast verkefninu betur, hlusta á 

fyrirlestur Magdalenu Sigurðardóttur um arkitektúr í umhverfinu og ljóðasmiðinn Jón Örn 

Loðmfjörð flytja erindi um samvisku. Áhugavert þótti að af einhverjum ástæðum var 

fundurinn fámennur, þó fjölda manns hefði verið boðið. Kosningar fylgdu í kjölfarið en 

einstaklingum gafst einnig kostur á að senda inn sína tillögu á netinu.
28

 Þrátt fyrir dræma 

aðsókn á fundinn bárust Evu þó fjölmargar tillögur sem margar hverjar tengdust pólitík og 

reiði.  

     Upphaflega átti staðsetning skúlptúrsins að vera í húsi við Laugarvegi 30, þar sem Dillon 

er til húsa, en húsið var eitt þeirra húsa sem lagt var til að yrði brennt. Eva fékk leyfi fyrir 

uppsetningu skúlptúrsins sem var þó dregið til baka daginn eftir veitingu þess. Innsetning 

skúlptúrsins var talin slæmt karma og vildu aðstandendur hússins ekki taka þá áhættu að 

„kveikt“ yrði í húsinu.  

     Eva ræddi í viðtali sínu að á ákveðnum tímapunkti fannst henni sem hún væri orðinn 

talsmaður fólksins, en hún vildi ekki að verkefnið myndi snúast um það. Hún sneri því hluta 

verksins upp í andhverfu sína, þ.e. fólkið hafði ekki lengur vald yfir ákvörðun staðsetningar 

skúlptúrsins. Eva leitaði að nýrri staðsetningu og varð val hennar á endanum Mál og Menning. 

Með þeirri ákvörðun fékk skúlptúrinn ákveðinn merkingarauka og enn sterkari pólitíska 

tengingu, enda eru bókabrennur sjaldan ópólitískar.      

 

     Juli Reinartz er frá Þýskalandi en býr og starfar í Svíþjóð sem kóreógrafer og 

sviðslistamaður (e. performer). Verkefni hennar „Afrófútúrismi” er rannsókn á 

samfélagslegum möguleikum og stöðu hljóðs. Afrófútúrismi er tónlistargrein sem Sun Ra, 

tónlistarmaður, er fulltrúi fyrir og gengur út á sköpun framtíðartónlistar fyrir 

framtíðaráhorfendur. Útgangsspurning verkefnisins er hvernig Juli geti orðið hluti af 

Afrófútúrisma. Hún ákvað að nálgast viðfangið ekki aðeins í gegnum í dans eða líkamann 
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heldur einnig í gegnum tónlistina og tók sér tíma til að læra á píanó. Juli hafði margar 

hugmyndir um úrvinnslu og útfærslu á verkefninu, m.a. vinnusmiðju. Á endanum hélt Juli 

framtíðartónleika á Dansverkstæðinu og settist að þeim loknum með áhorfendum, ræddi um 

verkefnið og fékk um leið endurgjöf á það. Þær samræður urðu því hluti af þróunarferli 

verkefnisins sem mun á endanum skila sér í endanlegri lokaútkomu verksins.
29

  

     Eins og fram hefur komið er ANTI – Contemporary Art Festival
30

 í Finnlandi 

samstarfsaðili The Festival í The Nordic Residency Project. Fram kom í viðtali við The 

Festival, sem var þó ekki birt í þáttunum sjálfum, að viðræður um samstarf hófust árið 2010 

og hefur það því tekið nokkurn tíma fyrir verkefnið að verða að veruleika.  Listamennirnir 

fjórir sem tóku þátt í verkefninu hér á Íslandi munu koma saman í september í Kuopia í 

Finnlandi þar sem þeir halda áfram með vinnu sína við verkefnin.  

Greining gagna 

 

Áhugavert var að fylgjast með verkefnum listamannanna fjögurra en ekki síður að taka viðtal 

við þær og kynnast hugmyndum og afstöðu þeirra betur. Að mínu mati tel ég að vefþættirnir 

sýni fram á hvernig nálgun og viðhorf listamannanna til almenningsrýmis birtast með ólíkum 

hætti. Allar hafa sína skoðun fram að færa og saman leggja þær fram áhugaverða sýn 

listamanns á almenningsrými. Verkefni þeirra varpa ekki síður ljósi á möguleika listar sem 

samræðugrundvöll til pólitískrar umræðu. 

     Contemporary.is sérhæfir sig í sjónrænni umfjöllun um sjónrænar listir á Íslandi. En hvað 

þýða sjónrænar listir á Íslandi? Þar sem þrír af þeim fjórum listamönnum eru ekki með 

íslenskan ríkisborgararétt er kannski við hæfi að spyrja hvað er íslenskur 

myndlistarvettvangur? Hvenær er hægt að telja list til ákveðinnar þjóðar? Þarf listamaðurinn 

að tilheyra tilteknu þjóðerni, hugmynd verksins, þátttakendur þess, staðsetning eða 

áhorfendur? Kostir listar eru m.a. þeir að list getur verið upphafin yfir landamæri og þjóðerni.  

     Ætlunin með vefþáttunum er að sýna fram á að íslenskur myndlistarvettvangur er hluti af 

alþjóðlegum vettvangi. Íslenskir listamenn sýna reglulega erlendis
31

 og sækja nám á erlendri 
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grundu. Reyndar er nýlega farið að bjóða upp á nám í myndlist á meistarastigi í Listaháskóla 

Íslands. Hingað til lands koma á ári hverju töluvert af erlendum listamönnum til að vinna að 

hugmyndum sínum og sköpun. Samband Íslenskra Myndlistarmanna, SÍM, býður 

listamönnum m.a. upp á vinnustofudvöl þar sem þeim gefst kostur á mánaðardvöl hér á 

landi.
32

 Þess utan eru hér sýningar, hátíðir og önnur verkefni sem erlendir listamenn taka þátt í. 

Sequences listahátíðin er eitt, nýlegt dæmi um slíkt.
33

 Listamönnum gefast því tækifæri til 

þess að vinna verk hérlendis eða setja eldri önnur verk í staðbundið samhengi. Listamenn sem 

vinna og sýna í öðrum löndum en þeir telja ríkisfang sitt til, geta haft áhugaverða og öðruvísi 

nálgun á samfélagið, t.d. það íslenska. Þá gæti málshátturinn glöggt er gests augað átt vel við.  

„Hvað þýðir það að vera með ákveðna hugmynd og svo að ferðast með hana?“ 

     Eins og Satu kom að í einu samtali þá er þetta vinnustofudvalarverkefni áhugavert fyrir 

margar sakir, meðal annars staðsetning þess í tveimur löndum á mismunandi tíma. Hvað þýðir 

það að ferðast með ákveðna hugmynd eða verk? Hvenær skiptir samfélagið og umhverfið sem 

listin sprettur úr máli, og hvenær ekki?  Hvenær hefur það áhrif á þær útfærslur og breytingar 

sem eiga sér stað þegar verkið er staðbundið. 

     Eðli miðlunarverkefnisins snýr að þáttum sem ég hef skoðað síðastliðin ár, list í 

almenningsrými. Þegar ég hef unnið við skrásetningu listviðburða hefur það oftar en ekki 

gerst að ég stend í nokkurri fjarlægð með myndavélina. Þá gefst kjörið tækifæri til þess að 

upplifa viðbrögð gangandi vegfarenda sem oftar en ekki furða sig á því hvað sé að gerast. 

Einstaka einstaklingar staldra stutt við og halda svo áfram ferð sinni með þeirri afsökun að 

þetta sé bara list eða gjörningur. List í almenningsrými nær þó kannski til einhverra sem hefðu 

kannski ekki gert sér ferð inn á safn eða í gallerí eða hvers kyns annað rými með því 

markmiði að upplifa list. Nema þeir séu kannski hluti af verkunum, eins og gerðist í tilfelli art 

PARK(ing) Day í Artíma Gallerí.    

     Eins og Mari kom að í viðtali sínu þá getur fundur (e. encounter) við list stundum verið 

óvæntur. List er lifandi og getur smogið hvarvetna í umhverfið. Þegar list er staðsett í 

almenningsrými eða rými fyrir utan hið verndaða sýningarými hvíta kubbsins (e. white cube) 

getur allt gerst. Listin er ekki lengur staðsett í sínu verndaða umhverfi og getur orðið fyrir alls 

kyns aðkasti. Hvað sem er getur farið úrskeiðis og það er ekki endilega hægt að treysta á 
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almenning. Verkið getur því fengið nýja tilveru sem listamaðurinn hefur ef til vill ekki neina 

stjórn á.  

     List í dag hefur hvorki skýr mörk né takmarkanir. Það er óhætt að segja að list sé ekkert 

óviðkomandi. Hún er að öllum líkindum sú starfsgrein sem gefur einstaklingum hvað mest 

frelsi til ýmiskonar tilrauna sem geta breytt skilningi okkar á tilverunni, beint sjónum okkar í 

aðra átt og jafnvel hliðrað til ríkjandi hugmyndafræði. Fjölbreytileiki listar getur gert það að 

verkum að skilgreining hennar með einum eða öðrum hætti getur reynst torveldari. Það getur 

því reynst þrautin þyngri fyrir fræðimenn að skilgreina og flokka samtímalist. Þetta verður að 

hafa í huga þegar fjallað er um samtímalist, hvort sem það er í ræðu, riti eða lifandi mynd. 

Hvers kyns fordóma og fyrirfram ákveðnar skilgreiningar ber að taka með varúð og byrja 

skoðunina á forsendum listamannsins, verka hans og aðstæðum hverju sinni.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Framkvæmd 

 

HMM - verkefnaáætlun fyrir lokaverkefni 
   

      

verkþættir: janúar febrúar mars apríl maí 

            

Undirbúningur:           

Upplýsingaöflun           

Spurningaskrá           

Fundir með viðfangsefnum           

Skoðun á tökustöðum           

Skipulagning taka           

            

Framkvæmd           

Upptökur   20.feb 7.mar     

            

Klipping/Eftirvinnsla           

Lokaúrvinnsla á myndefni           

Textun           

Frágangur á disk           

            

Greinargerð - skrif           

Heildarútgáfa til leiðbeinanda       15.apr   

LOKASKIL         6.maí 

            

      

      Fyrsti fundur með The Festival - 23. janúar 
    

Meðfylgjandi framkvæmdaáætlun setti ég upp áður en nokkur verkefnavinna fór fram. Áætlun 

um tökur og vinnu við greinargerð hafa haldist en vinna við klippingu og eftirvinnslu hefur 

tekið lengri tíma en ég áætlaði. Við gerð áætlunarinnar hafði ég þó í huga að sú vinna gæti 

dregist, þó ekki meira en svo að ég gæti lokið verkefninu og skilað á tilsettum tíma.    
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Skrásetning myndlistar 

Mörk lista eru ekki skýr og greinileg en jafnframt eru afurðir lista oft og tíðum ekki lengur í 

föstu, sýnanlegu formi. Skrásetning er mikilvæg á svokölluðum gjörningum og öðrum 

listaafurðum sem er einungis ætlað að lifa í ákveðnu rými og tíma en ekki síður andrúmslofti 

og umhverfi. Hingað til hefur oft verið notast bæði við ljósmynda og kvikmyndamiðilinn til 

þess að fanga og skrásetja list. Ágætis dæmi um skrásetningu á myndlist og geymslu hennar 

er arkíf um gjörninga sem staðsett er í Nýlistasafninu. Unnið hefur verið að því undanfarin ár 

að gera safnið aðgengilegt en markmið þess er „að varðveita heimildir um gjörninga og 

gjörningatengd verk og að Nýlistasafnið verði grunn-varðveislusafn á gjörningaverkum“.
34

 

Aukin meðvitund á varðveislu, sköpun og miðlun heimilda gerir það að verkum að verkefni 

eins og contemporary.is geta reynst mikilvæg viðbót í arkífsamfélagið. 

     Eins og fram hefur komið í þeim greinum sem hafa verið skoðaðar eru lifandi myndir 

aldrei hlutlausar og samband þeirra við sannleikann ekki einfalt. Það er því nokkuð ljóst að 

um leið og farið er að hafa áhrif á viðfangsefnið t.d. með viðtölum og klippingu er hin falska 

ímynd hlutleysis upprætt. Jafnvel þótt myndavélinni væri plantað á einum stað til að fylgjast 

með er sú ákvörðun tekin meðvitað. Þeir sem nýtast við slíkar heimildir verða því að vera 

álíka meðvitaðir um tilurð og gagnrýni á heimildir sjónrænna miðla, líkt og ef um texta væri 

að ræða. 

     Vefþættirnir geta því varpað öðru sjónarhorni um tiltekin viðfangsefni en textagerð í formi 

sýningarskráa, greina og bóka. Sjónræn miðlun getur jafnframt náð að gefa til kynna að 

ákveðnu leyti tíðaranda með öðrum hætti en texti getur gert. Í framtíðinni nýtast þessi 

myndbönd sem heimildir til rannsókna, hvort sem er á listfræðilegum vettvangi eða öðrum. 

Myndböndin verða aðgengileg á vefnum en jafnframt mun þeim verða komið í heimildasafn 

Listasafns Íslands sem hefur það markmið að varðveita og miðla efni sem tengist 

rannsóknarsviði stofnunarinnar, íslenskri myndlist.
35

  

 

                                                 
34

 Vefsíða Nýlistasafnsins. Skoðuð 26. febrúar 2013: 

http://nylo.is/index.php?option=content&task=view&id=565&Itemid=271 
35

 Vefsíða Listasafns Íslands. Skoðuð 26. febrúar 2013: http://listasafn.is/?expand=0-61&i=61 

http://nylo.is/index.php?option=content&task=view&id=565&Itemid=271
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Uppbygging vefþáttanna 

 

Í vefþáttunum eru skoðuð verkefni þeirra listamanna, sem tóku þátt í Make Space 

vinnustofudvölinni, en einnig er innt á vangaveltum þeirra um þau. Verkefni þeirra, 

vangaveltur og afstaða er miðlað í viðtalsformi, þ.e. þeirra eigin rödd er notuð til miðlunar og 

myndar hrygginn í sérhverjum þætti. Þá eru upptökur frá viðburðum þeirra og öðru þeim 

tengdum notaðar til að sýna með sjónrænum hætti hvað fór fram. Brot úr viðburðunum 

sjálfum eru sýnd, oftast nær með rödd listamannsins.   

     Allt efni, viðtöl og viðburðir, var tekið upp á tveggja vikna tímabili, frá 20. febrúar til 7. 

mars. Engu efni var því bætt við eftir að klipping var hafin. Upptekin viðtöl voru mun lengri 

en sá hluti sem birtist í vefþáttunum. Efnið er klippt saman í nokkra vefþætti sem sýndir verða 

á vefsíðunni contemporary.is.  

     Upphaflega gekk ég út frá því að gera vefþátt um sérhvern listamann og einn um verkefnið 

í heild sinni. Miðlunin samanstendur af fimm þáttum sem hver um sig gæti staðið einn og sér 

en verið, þrátt fyrir það, hluti af ákveðinni heild. Á ákveðnum tímapunkti, n.t.t. við lok 

upptaka, fór ég þó að velta því fyrir mér hvort það þjónaði viðfangsefninu að útbúa svo marga 

þætti eða hvort hentaði því betur að klippa það saman í eina heildstæða heimildamynd. Við 

nánari ígrundun tók ég þá ákvörðun að halda mig við upphaflegu úrvinnsluna. Við 

ákvörðunartökuna skipti miðlunarleiðin miklu máli. Samkvæmt þeirri tölfræði sem youtube 

geymir yfir þau myndbönd sem eru inni á contemporary.is, þá endast áhorfendur oft og tíðum 

ekki lengi yfir myndböndunum eða kjósa að skoða fleiri. Vissulega eru þó einhverjir sem 

staldra við og horfa á myndböndin í lengd sinni. Því taldi ég að það gæti jafnvel hallað á 

einstaka listamenn, t.d. þá sem yrði fjallað um í síðari hluta myndarinnar. Þess vegna þótti 

mér það sanngjarnara fyrir listamennina að þeir fengju hver sinn þátt þar sem fjallað yrði 

einungis um þeirra verk. Annað hefði þó verið uppi á teningnum ef markmiðið hefði t.d. verið 

að gera þátt eða heimildamynd fyrir sýningu í sjónvarpi eða kvikmyndahúsum. 

Fjárhagsáætlun 

 

Ekkert fjármagn var sérstaklega fengið fyrir gerð vefþáttanna. Ég notaði minn eigin búnað, 

upptökutæki og tölvu, eða fékk lánuð upptökutæki í gegnum vini og Háskóla Íslands. Því var 



30 

 

reynt að halda öllum aukakostnaði í lágmarki og ferðakostnaður var frekar lítill þar sem 

verkefnið fór fram á höfuðborgarsvæðinu, þar sem ég hef búsetu. Verkefnið contemporary.is 

fékk hins vegar styrk frá Evrópu Unga Fólksins til þess að hrinda vefsíðunni af stað.  

Tæki og tækni 

 

Notast var við Canon 60D með 18-135mm linsu við kvikmyndatökur. Vaida var einnig með 

Canon 60D vél en með annars konar linsu. Við upptöku á hljóði var notað flash mike, zoom 

og ikey upptökutæki. Við eftirvinnslu var forritið Final cut Pro X notað og forritið audacity til 

að hreinsa hljóð.   

     Ákveðinni viðtalstækni var beitt við tökur viðtalanna. Eftir að hafa skoðað ýmsar 

upplýsingar og kynnst listamönnunum lítillega gerði ég spurningalista sem mætti telja nokkuð 

opinn. Spurningunum var aðallega ætlað til að vekja listamennina til umhugsunar um ákveðin 

atriði í tengslum við feril sinn og verkefnið í Make Space vinnustofudvölinni. Þær tóku 

ennfremur mið af markmiði miðlunarverkefnisins. Spurningarnar sendi ég til listamannanna 

með nokkurra daga fyrirvara til þess að gefa þeim tíma til þess að hugsa um hvað þær vildu 

og gætu sagt. Listinn var svo til hliðsjónar í viðtalinu sjálfu en þar reyndi ég frekar að fá 

listamennina til umræðu um verkefnið og aðrar vangaveltur, heldur en að svara ákveðnum 

spurningum í ákveðinni röð. Með því móti reyndi ég að nálgast viðfangsefnin á persónulegri 

nótum og um leið skapa traust milli okkar, sem myndi aftur á móti leiða til þess að viðtölin 

yrðu ekki eins stíf og fengju á sig persónulegan blæ. Útkoman var sú að viðtölin urðu allt frá 

15 – 30 mínútum þar sem listamennirnir ræddu um margt í tengslum við verkefnið og feril 

sinn. Sama vinnuferli var beitt við viðtal Ásgerðar og Alexanders. 

Notkun hljóðs 

 

Í upphafi og endi á sérhverjum þætti verður notast við hljóð eða stef contemporary.is sem 

samsett er úr tveimur hljóðskrám. Byrjun þáttanna sjálfra á að vera lýsandi fyrir 

umfjöllunarefni þáttarins, annað hvort í hljóði eða mynd.  
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     Í vefþáttunum er stuðst við upptekið hljóð af viðburðunum sjálfum sem og viðtölunum. 

Önnur hljóð eða tónlist var ekki notuð en slík ákvörðun er í samræmi við aðferðir 

könnunarmyndarinnar þar sem viðbætt hljóð eru talin óviðeigandi.
36

  

Grafík og leturgerð 

 

Í kynningarskilti og kreditlista verður notast við grafíska hönnun contemporary.is og það sem 

hingað til hefur verið notað til upplýsingar um viðfangsefni vefþáttarins og þá sem að sköpun 

hans komu. Merki contemporary.is í hreyfiformi birtist fyrstu sekúndurnar en merkið var 

hannað af Katrínu Ingu Jónsdóttur Hjördísardóttur í samstarfi við aðra listamenn. Þegar 

hreyfingin hefur stöðvast birtist upplýsinga- eða kynningarskilti þar sem fram kemur nafn 

listamannsins, heiti verks, dagsetning og sýningarstaður. Bakgrunnur er svartur en stafir hvítir. 

Upplýsingarnar eru ritaðar með Helvetica neue leturgerðinni og setningar og stafir dregin til 

fyrir sjónrænt útlit.  

     Þegar myndband hefst er efst í hægra horni fyrrnefnt hreyfimerki og gegnir hlutverki n.k. 

vatnsmerkis og gefur til kynna uppruna framleiðslu efnisins. Að lokum birtist kreditlisti í 

formi skilta þar sem tilgreint er hverjir standa að baki framleiðslu þess þáttar. Þær upplýsingar 

sem þurfa að koma fram birtast neðst í hægra horni. Að endingu birtist höfundarréttartáknið 

fyrir framan nafnið mitt, ásamt ártali. 

Kvikmyndataka 

 

Augnaráð myndavélarinnar getur borið vott um hlýju, áhugaleysi, forvitni og áhuga eða 

jafnvel árásargirni.
37

 Viðfangsefni vefþáttanna býður upp á sköpun efnis sem er í senn listrænt 

og sjónrænt aðlaðandi. Þrátt fyrir að meginmarkmið verkefnisins væri skrásetning, reyndi ég 

samtímis að ná sjónrænt fallegum skotum af viðfangsefninu og notaði til þess t.a.m. skakkan 

ramma, nærmynd og ýkta nærmynd (e. extreme close-up). Þess konar myndataka undirstrikar 

persónulega nálgun á viðfangsefnið. Víð skot voru einnig tekin til að rugla ekki 

rýmistilfinningu áhorfanda um of og mögulega hjálpa til við staðsetningu rýmis. 

                                                 
36

 Björn Ægir Norðfjörð, „Einsleit endurreisn“, 118.  
37

 Sama, 114.  
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Klipping og eftirvinnsla 

 

Við klippingu og eftirvinnslu var notað forritið Final Cut Pro X. Eftir styttingu þess 

myndefnis sem myndar hrygginn í sérhverjum þætti var svokallað aukamyndefni (e. b-roll) 

bætt ofan á. Aðaláherslan var lögð á snyrtilega klippingu í samræmi við framvinduklippingu 

(e. continuity editing) þannig hún birtist hnökralaust og skapi ekki framandleikaáhrif (e. 

alienation effect) hjá áhorfanda, þ.e. svo hann taki ekki mikið eftir klippingu og reyndar 

einnig kvikmyndatöku. Ekki voru notaðar skiptingar sem forritið býður upp á eins og 

myndbirtingu (e. fade-in) og mynddofnun (e. fade-out). Þættirnir voru litgreindir með 

forritinu og voru litir og andstæður (e. contrast) ljóss og skugga ýkt auk þess sem myndskeið 

voru lýst upp. Þannig er lögð áhersla á hinn sjónræna og fagurfræðilega þátt í 

miðlunarverkefninu sem tengist ennfremur eðli viðfangsefnis þess.     

Siðfræði 

 

Við upptökur og skrásetningu efnis í heimildarlegum tilgangi er þörf á skoðun siðfræðilegra 

spurninga um nálgun og birtingu, en einnig eigin afstöðu til viðfangsefnisins. Hvernig ber mér 

sem kvikmyndagerðarmanni að setja fram það efni sem ég safna saman? Í tilfelli þessara 

vefþátta er markmiðið að sýna viðfangsefnin og verkefni þeirra í jákvæðu ljósi. Þá skipta 

markmið miðlunarinnar máli því þau endurspegla áhugasvið mitt sem birtist í starfi mínu sem 

kvikmyndagerðarmaður. Ákveðnar hliðar málsins eru dregnar fram frekar en aðrar og er það 

m.a. gert í gegnum spurningar til viðmælenda.     

     Alla jafna var ekki sótt um sérstakt leyfi fyrir myndatöku, þó í flestum tilfellum var látið 

vita af upptökum og fólk beðið um að láta vita ef það hefði sérstakar óskir um að verða ekki 

tekið upp. Það var t.d. gert í vinnusmiðju Mari. Sérstakt leyfi þurfti fyrir upptökum á þeim 

viðburðum sem áttu sér stað í Laugardalslaug. Það kom í hlut The Festival að biðja um leyfi 

fyrir myndatöku á þeim. Þær tökur eru ágætis dæmi um tilfelli þar sem þarf að gæta vel að 

stöðu kvikmyndagerðarmanns og myndatöku. En í þeim upptökum vorum við, sem sáu um 

upptökur, alklæddar á bakkanum að beina linsunni að fáklæddum einstaklingum í pottinum. 

Flestir sundlaugargestir virtust kippa sér lítið upp við vélarnar en þó voru einstaka gestir sem 

ekki komu of nálægt fyrirlesurum, heldur sátu (og hlustuðu kannski), í fjærri enda pottsins. 
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Það má því líka velta fyrir sér hvort viðvera tökumanna geti haft áhrif á eða jafnvel skemmt 

fyrir uplifun einstaklinga. 

     Þrátt fyrir að ekki hafi komið upp neinar óskir einstaklinga um að vera ekki í mynd þarf 

samt sem áður að sýna aðgát þegar myndefni er sett saman. Gæta þarf að það birti ekki 

nokkuð sem viðkomandi einstaklingur myndi mögulega ekki vilja að yrði gert opinbert. Hið 

sama gildir um viðfangsefnið sjálft. Þannig hef ég viðhaft þá afstöðu í framsetningu efnis að 

það sé með þeim hætti að þeir sem í því birtast geti verið ánægðir með útkomuna og hef oftar 

en ekki sett sjálfa mig í spor þeirra sem ég fjalla um. Þ.e. ég spyr sjálfa mig hvort ég væri 

ánægð með framsetningu efnisins. Ég hef virt það við viðmælendur mína að taka út einstaka 

atriði sem þeir hafa nefnt í viðtölum en finnst ekki eiga heima á opinberum vettvangi. Þegar 

ákveðin tengsl myndast á milli viðmælenda og kvikmyndagerðarmanns leiðir það oftar en 

ekki til þess að í einstaka tilfellum segja viðmælendur eitthvað sem þeir hefðu kannski ekki 

annars látið frá sér. Ég tel að mér beri siðferðisleg skylda til að virða óskir viðmælenda þar 

sem ekki er verið að reyna að afhjúpa hneykslismál eða annað þar fram eftir götunum. 

     Ég vil einnig halda því fram að slík virðing ætti jafnframt að greiða götu mína til 

áframhaldandi sköpunar lifandi mynda á listvettvangi samtímans. Fyrir einn viðmælanda 

vorum við Vaida beðnar um að gera andlit viðfangs óskýrt (e. blur) og gæta þess að eftirnafn 

viðkomandi myndi hvergi birtast, hvorki í textaformi né hljóði. Þess var beðið sökum stöðu 

viðkomandi, þá sérstaklega í upprunalandi sínu en tekið var fram að fjölskylda hans gæti átt í 

erfiðleikum eða lent í vandræðum ef einhver frá því landi myndi skoða efnið.  

     Þær aðstæður komu upp í sjópottinum í Laugardalslaug að þangað kom einstaklingur sem 

vildi fanga athygli bæði þeirra sem voru í pottinum og okkar sem voru að taka upp. 

Viðkomandi virtist að auki ekki bera nægilegan skilning til þess sem fram fór í pottinum. 

Þessi aðili ögraði vistkerfi pottarins og verkefnisins og var á mörkunum að vera of dónalegur 

gagnvart þeim sem þar voru. Hins vegar kom ekki til þess að reka þurfti viðkomandi úr 

pottinum, heldur var honum gert ljóst með kurteisislegum hætti hvað þarna fór fram og 

samtímis í raun hvers vegna athyglin beindist ekki að honum. Þessi hegðun tengdist spurningu 

sem Satu velti upp: hver á rétt á almenningssvæði og um leið hvaða hegðun er viðurkennd á 

almenningssvæði? 

     Miðlun lifandi mynda er alltaf hagræðing þess sem raunverulega gerðist eða átti sér stað á 

tilteknum stað, á tilteknum tíma. Sýn kvikmyndagerðamannsins, sjónarhorn upptöku, klipping 



34 

 

og meðhöndlun annars miðlunarefnis, t.d. tónlistar, hefur alltaf áhrif á lokagerð þess efnis sem 

miðlað er. Ég hef kosið að nálgast viðfangsefni mín einnig með menntunarlegu og fræðilegu 

gildi í huga í stað sköpunar myndefnis sem flokkast mætti sem afþreying, jafnvel tengda 

Hollywood. 

Höfundarréttur 

 

Hver á höfundarréttinn? 

Við framleiðslu lifandi mynda þarf stöðugt að gæta höfundarréttar og þarf að hafa í huga hvar 

efnið birtist. Ég tel að þörf sé á endurskoðun hugmynda um höfundarrétt með tilkomu 

internetsins og sérstaklega þeirri þróun sem hefur átt sér stað síðastliðin ár varðandi tækni, 

einfaldleika og fjölbreytileika þeirra tækja sem henni tilheyra. Upptaka mynda, myndbanda og 

hljóða t.d. á síma og dreifing efnis á netinu er orðið tiltölulega einfalt nú til dags. Nokkrum 

möguleikum hefur verið velt upp þar sem hugmyndir um höfundarrétt og internetið er spyrt 

saman. 

Copy left 

Heitið copy left er orðaleikur á ensku og undirstrikar andstæðu hugmyndarinnar við hugtakið 

copy right, eða höfundarrétt á íslensku. Hugmyndir copy left eru þær snúast um sköpun opins 

efnis, sem má þó ekki rugla saman við ókeypis
38

. Oft ræðir um hugbúnað. Notendur geta bæði 

notað og þróað efnið áfram, eða gert viðbætur við það, en ber þá skylda til að gefa öðrum 

notendum jafn frían aðgang að efninu og þeir sjálfir höfðu.
39

 Þ.e. einstaklingar geta ekki tekið 

ákveðið efni, hugmynd eða vöru, þróað hana áfram og farið að selja notendum aðgang. 

Ágætis dæmi um copy left hugmyndina er Linux og Unix hugbúnaðurinn. 

Creative commons 

Creative commons (CC) er svokallað nonforprofit organization, eða samtök sem ekki eru 

rekin í hagnarðskyni, og gefur einstaklingum tækifæri til þess að breyta 

höfundarréttarheimildum sínum á einfaldan hátt. Það kostar ekkert fyrir höfunda að nýta sér 

mismunandi tæki þeirra og merkingar þar að lútandi. Markmið CC er þróun, stuðningur við 
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og umsjón með lagalegum og tæknilegum innviðum sem hámarka stafræna sköpun, dreifingu 

og nýsköpun. Sýn þeirra byggir á að raungera skapandi möguleika internetsins, sem býður 

upp á alþjóðlegt aðgengi að rannsóknum, menntun og menningu, og stuðla þannig að nýju 

tímabili í þróun, vexti og framleiðni.
40

 Creative commons býður einstaklingum möguleika á 

dreifingu og kynningu á efni víðar, svo aðrir geti nýtt það með því að geta réttmæts höfundar 

þess. Slíkt getur jafnframt mögulega komið í veg fyrir að fyrirtæki nýti höfundarverk til 

endursölu, þ.e. að fyrirtæki geti hagnast af höfundarverki án þess að greiða höfundinum 

sjálfum fyrir. Á vefsíðunni er jafnframt hægt að leita að skapandi verkum sem eru undir 

creative commons reglum. Þannig er einnig hægt að nýta vefsíðuna og reglurnar til þess að 

finna og nota efni réttilega og með samþykki viðkomandi höfundar. 

     Höfundarréttur virðist þó á endanum oftast snúast um peninga. Þ.e.a.s. ef þú sjálfur græðir 

ekki á notkun efnis annarra þá máttu endilega nýta það í eigin þágu. En hvenær er verið að 

græða? Það er nokkuð ljóst að ef contemporary.is sem og þetta tiltekna verkefni þyrfti að inna 

af hendi höfundarréttargreiðslur þá væri nokkuð fljótlega úti um verkefnið þar sem ekkert 

fjármagn er til staðar. Þá þyrfti annað hvort að bregða á það ráð að rukka ákveðið gjald til 

listamanna og sýningarstaða sem fjallað væri um, sækja um fleiri styrki, eða rukka áhorfendur.  

     Til að gæta höfundarréttar er því ekki notað efni frá öðrum heldur lögð áhersla á sköpun 

nýrra höfundarverka og geta réttilega þeirra sem leggja til viðfangsefni og myndefni 

vefþáttanna. Lögð er áhersla að sýna fram á að þættirnir eru umfjöllun um tiltekin listaverk og 

listamann. Í þeim tilfellum sem tekið er upp vídeóverk, eða hljóðverk er þess gætt að nokkuð 

augljóst sé að um ræðir verk til umfjöllunar og þannig er t.d. vídeóverkið sýnt í því rými sem 

það er staðsett í, jafnvel með áhorfendum og í tilfelli hljóðverka er notuð upptaka af 

hljóðverkinu sjálfu en þá koma óneitanlega inn umhverfishljóð sem ekki má finna í 

upprunalegri upptöku hljóðverksins. Þá er þess jafnframt gætt að sýna ekki vídeó, eða 

hljóðverk í heild sinni. Með því er stuðlað að einstaklingar fari sjálfir og skoði verkin frá 

upphafi til enda. Til að gæta að höfundarverki listamanna er því ávallt tekið fram hvað finna 

megi á myndböndunum og er séð til þess að nöfn listamanna, sýninga, sýningastaða og 

dagsetningar séu vandlega og rétt skráð. En með þessu móti tel ég að komið sé til móts við 

listamennina. Þannig getur efnið sem ég skapa frekar orðið kynningarefni fyrir listamanninn 

og heimildarefni fyrir framtíðar rannsóknir. 
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Miðlunarleiðir 

Lifandi myndir í öðrum vefmiðlum en contemporary.is 

 

Icelandic cinema online er vefsíða þar sem einstaklingum gefst tækifæri til leigu íslenskra 

mynda í gegnum netið. Þessi síða er frábært framtak og eykur aðgengi einstaklinga að 

íslenskum kvikmyndum, sérstaklega þeim sem eru búsettir á stöðum þar sem aðgengið er lítið 

sem ekkert. Ef ákvörðun hefði verið tekin um að skapa efni fyrir miðlun á þessari vefsíðu eða 

kvikmyndahús hefði útkoman orðið ein heimildarmynd í lengri kantinum. 

     Með gerð heimildamyndar hefðu skapast tækifæri til þátttöku í hátíðum og samkeppnum 

hérlendis sem og erlendis. Aukinheldur væri sala á sýningarrétti til norrænna sjónvarpsstöðva 

og kvikmyndahúsa til staðar. Síðar hefði einnig sala á sýningarrétti til annarra sjónvarpsstöðva 

s.s. Arte verið möguleg. 

Hljóðvarp 

 

Við upptökur á Make Space verkefninu var mynd og hljóð tekið upp sér. Möguleg nýting á 

hljóðupptökunum væru útvarps- eða hljóðvarpsþættir þar sem viðtölin við listamennina væru 

klippt saman við þau hljóð sem verk þeirra eða einstaklingar í kringum þau sköpuðu. Í 

hljóðþáttagerð skiptir sjónræn útkoma verkefnanna minna máli og því myndu viðtöl við 

listamenn og lýsingar þáttagerðarmanns á verkum og útkomu þeirra skapa heildarþáttinn. Þar 

myndi svogerð guðleg rödd framleiðanda ef til vill skipta jafnmiklu máli og rödd 

listamannsins.  

Vefsíða 

 

The Festival heldur úti vefsíðu þar sem fram koma upplýsingar um Make Space verkefnið og 

listamennina sem taka þátt í því. Þegar fram líða stundir verða einnig myndbönd gerð af 

Vaidu sett á vefsíðuna og vimeo reikning The Festival. Uppsetning svipaðrar síðu þar sem 

sérhver listamaður hefði sína síðu eða undirflipa þar sem upplýsingar um listamanninn sjálfan 
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og verkefnið myndu birtast. Þar væri einnig hægt að setja inn ljósmyndir og hljóð- og 

myndbrot eða beinar tilvitnanir úr viðtölum. En eins og áður segir, þá heldur The Festival út 

vefsíðu með svipuðum hugmyndum og því yrði slíkt verkefni of líkt eða jafnvel endurtekning 

á því sem þegar er til staðar.   

Texti/bók 

 

Í texta eða bók myndi birtast samantekt á afrakstri og upplýsingum um listamennina, 

verkefnin þeirra og aðstandendur vinnustofudvalarinnar. Unnið yrði úr dvölinni og hún birt í 

formi texta, viðtalsbrota í formi beinna tilvitnana og ljósmynda af viðburðum og vinnu 

listamannanna. Möguleikar væru á birtingu skissa eða uppteiknaðra vangaveltna 

listamannanna sjálfra. Útkoman yrði bók eða hefti sem myndi gegna svipuðu hlutverki og 

sýningarskrá fyrir listsýningar. Bókin þyrfti að vera gefin út fyrir þann tíma svo hún gæti 

verið nýtt í tengslum við seinni hluti verkefnisins, sem fer fram síðar á árinu í Finnlandi. Slík 

áform eru fyrir hendi hjá aðstandendum Norrænu vinnustofudvalarinnar og því gildir það 

sama um útkomuna á textaútgáfu og vefsíðu.     

Sýning 

 

Sýning myndi varpa ljósi með ólíkum miðlum á þá vinnu og viðburði sem voru afrakstur 

vinnustofudvalar listamannanna. Samantekt ljósmynda af viðburðum vinnustofudvalarinnar, 

hljóðbrot, myndbönd og annr texti yrðu innihald sýningarinnar. Á sýningartímanum væri 

kjörið að efna til listamannaspjalls í gegnum internetið þar sem einstaklingum gæfist kostur á 

að spyrja listamennina og ræða við þá um verkefnin. Þar sem The Festival hefur lagt áherslu á 

almenningsrými væri uppsetning sýningar í slíku rými einhvers staðar á höfuðborgarsvæðinu 

við hæfi. Slík sýning auk viðveru listamannanna í gegnum internetið myndi einnig verða í 

anda vinnustofudvalarinnar þar sem almenningi í almenningsrými gæfist kostur á að kljást við 

pólitísk umræðuefni í gegnum ýmis listform og samræðu.   

     Að mínu mati, miðað við þær aðstæður sem ég nefni, þá væri það helst sýning sem hefði 

komið til greina sem miðlunarverkefni út frá Make Space vinnustofudvölinni. Slík sýning 

myndi þó alltaf innifela skrásetningu á verkum, m.a. í formi lifandi mynda. Við slíka 
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úrvinnslu þyrfti að gæta sérstaklega að markmiði Make Space þannig að vinnustofudvölin, 

ásamt hugmyndum og krafti einstakra verka, skili sér til áhorfenda.  

 

Markaðssetning 

Markhópur 

 

Eins og fyrr segir er markhópurinn þeir sem hafa almennt áhuga á list og vilja fylgjast með 

íslenskum listvettvangi samtímans. Þó svo lýsing markhópsins virðist vera frekar víð tekur 

hún þó til tiltekins hóps einstaklinga. Hópurinn getur verið samsettur af einstaklingum á öllum 

aldri sem hefur áhuga á myndlist, og þá sér í lagi á því sem yngri listamenn landsins eru að 

aðhafast. Mikilvægast af öllu er þó að þessi markhópur notar internetið að staðaldri til þess að 

fylgjast með. Þannig er t.d. ekki verið að horfa til þeirra einstaklinga sem sækja sér vitneskju 

að mestu leyti í gegnum sjónvarpsáhorf eða hlustun á útvarp. Þó er ekki verið að útiloka að 

markhópurinn noti einnig þá miðla. 

     Það efni contemporary.is sem er framleitt á íslensku er textað á ensku en sú vinna eykur 

markhópinn til muna. Þannig er leitast við opnun íslensks listvettvangs fyrir þeim sem ekki 

tala málið en þörf er á miðlun efnis á öðru tungumáli en íslensku t.d. ensku. Með miðlun á 

internetinu geta einnig þeir Íslendingar sem eru búsettir erlendis fylgst með því sem gerist hér 

á Íslandi og þá helst nýsköpun og grasrót í myndlist. 

Markaðssetning 

 

Markaðssetning vefþáttanna fer að mestu leyti í gegnum contemporary.is en þó einnig í 

gegnum vefsíðu og Facebook síðu The Festival. Þar sem verkefnið var unnið í samstarfi við 

The Festival er velvilji til að koma vefþáttunum á framfæri, auk þess sem sýnileiki Make 

Space vinnustofudvalarinnar eykst. Það er því einnig The Festival, sem og ANTI 

Contemporary Art Festival, í hag að miðla vefþáttunum á síðum sínum. Norrænu 

vinnustofudvölinni lýkur í haust, n.t.t. september 2013, þegar listamennirnir dvelja í Kuopia í 

Finnlandi þar sem þeir munu halda áfram vinnu við verk sín og að lokum sýna afraksturinn. 

Möguleikar skrásetningar og miðlunar samstarfsverkefnis, sem lýkur í öðru landi á öðrum 
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tíma, býður upp á útbreiddari miðlun. Aðstandendur ANTI – Contemporary Art Festival í 

Finnlandi geta nýtt myndböndin bæði til kynningar á listamönnunum og því sem átti sér stað 

hér á landi. Sjónræn skrásetning styrkir framkvæmd þeirra og eykur sýnileika. Myndböndin 

verða kynnt sem framleiðsla contemporary.is en þannig mun umferð af síðum aðstandendanna 

jafnframt beinast inn á vefsíðu contemporary.is í gegnum tengil. 

     Contemporary.is er með like síðu á Facebook og þegar ný myndbönd eru sett á vefinn eru 

auglýst þar. Mikil umferð kemur frá Facebook, þar sem aðstandendur contemporary.is og 

jafnvel þeir sem eiga einhvern þátt í myndböndunum (listamenn, sýningastjórar, galleríistar) 

auglýsa þau og deila þeim. Umferð um vefsíðuna contemporary.is hefur verið frá 53 löndum 

víðsvegar um heiminn og má þar nefna flest lönd Evrópu, Bandaríkin, Mexíkó, Brasilía, 

Kólumbía, Ástralía, Japan, Kína, Indland og lengi mætti telja. 

Greinaskrif fyrir Grapevine 

Þegar hyllti undir lok vinnustofudvalarinnar kom upp sú staða í gegnum markaðssetningu The 

Festival að Grapevine vildi fjalla um verkefnið. Blaðið hafði hins vegar ekki tök á því að 

senda blaðamann á staðinn til að taka viðtöl. Alexander var í sambandi við Önnu Andersen 

ritstjóra Grapevine og stakk upp á því að nýta þá vitneskju sem ég byggi yfir um verkefnið til 

skrifa fyrir blaðið um The Nordic Residency Project. Eins og staðan er þegar þessari 

greinargerð er skilað er greinin ekki enn útgefin. Það kemur sér vel að umfjöllun birtist á 

ensku um verkefnið í tengslum við birtingu vefþáttanna því það hvetur fólk bæði til að kíkja á 

síðuna, fylgjast með henni og jafnvel að ýta á like- hnappinn á Facebook.  

     Kítlur (e. teaser) verða settar á youtube og vefsíðuna rúmlega viku fyrir útsendingu 

vefþáttanna. Kítlur, þar sem stutt brot úr þáttunum eru sýnd, kynna þá vefþætti sem verið er 

að vinna að og eru væntanlegir á síðuna. Samtímis auka þær virkni síðunnar og eru hvatning 

fyrir einstaklinga til að kíkja oftar við.   

     Einhver umferð er um contemporary.is frá síðunum Nordquest og Konsthopp Nordic art. 

Nordquest tók viðtal við Rakel McMahon, myndlistarmann, og nefnir hún contemporary.is 

sem dæmi þar sem hægt er að fylgjast með því hvað gerist í myndlist á Íslandi. Í greininni er 

svo hlekkur á síðuna. Konsthopp Nordic art er með hlekk af forsíðu sinni inn á 

contemporary.is, þannig að þeir sem fara inn á þá síðu geta rekið augun tiltölulega fljótt í 

hlekkinn á contemporary. Það er nokkuð ljóst af þeim tölfræðilegu upplýsingum sem 

wordpress geymir fyrir umferð á vefsíðu contemporary.is að tengingar við aðrar síður skila 
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sér inn í umferð á vefsíðuna. Viðhald slíkra tenginga er því mikilvægt og fá jafnvel fleiri til 

þess að fjalla um síðuna og setja hlekk inn á sína síðu.  

     Í byrjun sumars verður farið í ákveðið markaðsátak þar sem vefsíðan og verkefnið verða 

kynnt fyrir helstu söfnum hér í Reykjavík. Reynt verður að fá þau til samstarfs með einhverju 

móti, t.d. með tengingu við heimasíðu safnanna og að söfnin auglýsi bæði myndbönd og 

vefsíðu contemporary.is á Facebook síðum sínum. Markaðurinn hér á landi er ekki ýkja stór 

og því mikilvægt að sækja styrk í aðrar stofnanir og félög myndlistar hér á landi til að halda 

úti slíkri umfjöllun um myndlist. Með samstöðu aðila innan listageirans er stuðlað að 

jákvæðum viðtökum sem verður til þess að auka markhópinn og samtímis þeim sem taka eftir 

þeirri vinnu sem vefsíðan geymir. Fjöldinn allur af Íslendingum, auk fjölmargra ferðamanna, 

leggja leið sína frekar á stærri söfn borgarinnar eins og t.d. Listasafn Íslands og Listasafn 

Reykjavíkur. Með kynningu á contemporary.is á þeim stöðum verður sýnileiki vefsíðunnar og 

um leið verkefnisins aukin.  

     Áform eru hjá aðstandendum contemporary.is um prentun póstkorta sem dreifð verða á 

ýmsa staði þar sem list er í fyrirrúmi, s.s. söfn og gallerí, en einnig á staði sem ferðamenn 

sækja eins og upplýsingamiðstöðvar og á aðra fjölmenna staði eins og kaffihús og 

bókaverslanir. Á póstkortinu verður einkennismerki contemporary.is ásamt slagorði, 

markmiðum og QR kóða vefsíðunnar. Þannig geta snjallsímanotendur skoðað síðuna í 

símunum sínum, jafnvel um leið og þeir sjá kortið. Einnig væri mikilvægt að prenta út 

nafnspjöld sem hægt væri að gefa t.d. fræðimönnum, listamönnum eða öðrum sem 

aðstandendur síðunnar rekast á og telja að gætu haft áhuga á því að fylgjast með því sem sett 

er á síðuna. Með því móti verður sýnileiki contemporary.is aukinn með þeirri von um að fleiri 

heimsæki heimasíðuna og skoði myndböndin. Því er mikilvægt að til staðar á síðunni sé 

nokkur fjölbreytileiki vefþátta sem jafnframt gefi innsýn í hvað búast megi við að sjá á 

síðunni.    

     Í kjölfarið væri hægt að biðja um kynningu á contemporary.is fyrir söfnum og 

listunnendum erlendis í gegnum vefsíður og tímarit eins og e-flux, creative time reports, 

artinfo o.fl. Þessar fréttaveitur senda reglulega út rafræn fréttabréf, birta greinar og kynningar 

á vefsíðum sínum og auglýsingar þar að lútandi á samfélagsmiðlum eins og Facebook. 

Mikilvægi textunar á efni vefþáttanna yrði undirstrikuð með slíkri kynningu, þar sem það 

tungumál sem þessar síður nota er enska.  
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Eftirfylgni  

 

Eftirfylgni með verkefninu felst í skoðun tölfræðilegra upplýsinga þeirra sem horfa á 

myndböndin og heimsækja síðuna. Bæði youtube og wordpress bjóða upp á tölfræðilega 

samantekt á þeim sem heimsækja, horfa og nota efni contemporary.is. Á youtube er greint 

hvar áhorfendurnir horfa á myndböndin, hversu oft er horft, hversu lengi, og hvenær. Á 

wordpress er hægt að sjá hvaðan heimsækjendur skoða síðuna, hversu lengi þeir staldra við á 

henni, hvað þeir skoða og smella á. Þessar upplýsingar geta nýst til þess að herja á nýja 

markaði og átta sig á hvað fólk sækir helst í. Þessar upplýsingar eru mikilvægar til þess að 

þróa áfram starf contemporary.is með áhorfendur í huga. 

Samkeppnisaðilar 

Helstu samkeppnisaðila verkefnisins er að finna í þáttagerð Ríkisútvarpsins. 

Djöflaeyjan er þáttur sem sýndur hefur verið á RÚV. Viðfangsefni þáttanna snúast að leikhúsi, 

lifandi myndum og myndlist.  Þátturinn er helsti samkeppnisaðili þar sem hann fjallar 

sjónrænt m.a. um myndlist út frá ýmsum sjónarhornum. Víðsjá er á dagskrá á hverjum virkum 

degi á Rás 1. Í honum er fjallað um menningu á breiðum grundvelli, innan lands og utan. 

Fylgst er með viðburðum á listasviðinu, leikhúsi, bókmenntum, tónlist og myndlist, auk þess 

sem fjallað er um hugmyndastrauma og ýmislegt fleira sem lýtur að menningarástandi 

samtímans. Þættirnir eru bæði fagmannlega unnir og nauðsynlegt framtak en fullnægja þó 

ekki þeirri þörf sem er til staðar á markaðnum. Markhópur þeirra er þó takmarkaður við 

tungumálið en þeir eru fluttir á íslensku án texta eða annarrar þýðingar. Þó hægt sé að nálgast 

þessa þætti í gegnum heimasíðu Ríkisútvarpsins, gagnast þeir einungis þeim sem tala og skilja 

íslensku. 

     Á tímabili velti ég því fyrir mér hvort ég ætti að sækja um að sýna þá vefþætti sem gerðir 

yrðu um verkefnið The Nordic Residency Project á RÚV. Að hugsuðu máli tók ég þá 

ákvörðun um að gera það ekki þar sem ég tel að slík miðlun hefur önnur markmið en þau sem 

ég hafði sett mér upphaflega. Miðlunin næði þá til annars markhóps en þess sem 

contemporary.is og þetta miðlunarverkefni beinir framleiðslu sinni að. Sá hópur fylgist frekar 

með öllu landslagi myndlistarvettvangi Íslands og notfærir sér netið til þess. Ákjósanlegra 
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væri að fá umfjöllun um vefinn t.d. í Djöflaeyjunni, og yrði sú umfjöllun þá frekar hluti af 

markaðssetningu, en þar væri jafnvel hægt að sýna brot úr vefþáttunum. 

     Blaðaumfjöllun um íslenska myndlist er af skornum skammti. Umfjöllun um myndlist fær 

einungis lítið brot af menningarumfjöllun helstu dagblaða landsins. Umfjöllunin endurspeglar 

engan veginn þá grósku sem fyrirfinnst í íslensku listalífi. Enda eru þeir gagnrýnendur og 

fræðimenn sem skrifa reglulega í dagblöðin afar fáir. 

     Myndlistartímaritið Sjónauki var gefið út til skamms tíma fyrir nokkrum árum. Nú er 

tímaritið Endemi gefið en aðstandendur þess halda einnig úti vefsíðu um íslenska myndlist. 

Tímarit Endemi er bæði á íslensku og ensku en heimasíða þess er aðallega á íslensku þó 

undanfarið hafa aðstandendur síðunnar farið að bæta við enskum texta, til þess að koma til 

móts við þá sem skoða síðuna en tala ekki íslensku.  
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Lokaorð 

 

Það er áskorun að koma miklu efni á framfæri í fáum mínútum en samtímis er slík vinna 

einstaklega lærdómsrík. Áskorunin felst í því að vita og greina hvað er mikilvægt til að skila 

efninu á heildstæðan hátt. Ég hefði vel getað sett saman 20 mínútna mynd aðeins um einn 

listamann þar sem ég hafði nóg efni, bæði frá viðburðum og viðtölum. Ég kaus að taka upp 

lengri viðtöl en ég hefði raunverulega þurft fyrir þann mínútufjölda sem ég hafði til umráða. 

Það var gert bæði til þess að listamönnunum fyndist þeir hafa nægilegan tíma til að koma 

skoðun sinni á framfæri og til að gera samband kvikmyndagerðamanns, fræðimanns og 

viðmælanda persónulegra. Nú á tímum er jafn mikilvægt að geta sett saman stutt myndbönd 

eins og lengri. Hraði lífsins er töluverður og það þarf í raun að hrifsa athyglina snögglega og 

koma því sem koma þarf á framfæri á stuttum tíma. Hins vegar er góður kostur að geta boðið 

ítarlegri upplýsingar fyrir þá einstaklinga sem það kjósa. Miðlun í gegnum internetið býður 

upp á þann valmöguleika.     

     Vönduð umfjöllun og þáttagerð um list, í styttri eða lengri útgáfu hvetja vonandi til 

öflugari en um leið vandaðari umfjöllun um list. Slík hvatning verður vonandi til þess að þeir 

sem skapi slíkt efni hafi til þess sérþekkingu eða hafi kost á því að fá einstaklinga með 

víðtæka þekkingu til ráðagerðar. Þróun í þá átt mun vonandi ennfremur sporna við því að litið 

verði aðallega á list sem uppfylliefni, t.d. í fréttatímum, eða einblínt verði aðeins á 

skemmtigildi hennar. Oftar en ekki virðist sem umfjöllun um list í sjónrænum miðlum einblíni 

á það sem er nægilega áhugavert en ekki síður fljót unnið og er það þá þess virði að taka upp 

og sýna. Vissulega eru þó undantekningar á slíkri miðlun þar sem sýningargildi listar er meiri. 

     Áhersla miðlunarverkefnisins var á list í almenningsrými en mér þykir það áhugavert að 

skoða og velta vöngum yfir fundum einstaklinga við list, sérstaklega í almenningsrými, þar 

sem hún getur birst óvænt. Sýn og hugmyndir listamannanna voru áhugaverð í tengslum við 

verkefnin og höfðu þær allar sitt að segja um tengsl listar í almenningsrými við almenning, 

sem birtist í vefþáttunum með viðtölum. Af þeim skoðunum er óhætt að segja að möguleikar 

skoðunar listar í almenningsrými geti verið út frá mörgum sjónarhornum, t.d. valdi og frelsi.  

     Verkefni listamannanna í Make Space vinnustofudvölinni voru áhugaverð fyrir margar 

sakir og virkjuðu umhugsun og umræður um þau málefni sem þau fjölluðu um. Markmið The 

Festival og ANTI – Contemporary Art Festival um virkjun rýmis og snertiflata fagurfræði og 

pólitíkur tókst með áhugaverðum hætti. Vissulega hefði verið ánægjulegra ef fleiri hefðu tekið 
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þátt í viðburðum listamannanna en það kemur þó ekki í veg fyrir framkvæmd og gæði 

verkefnanna. Í slíkum tilvikum er hægt að spyrja hvort það skipti máli fyrir útkomu verksins 

hvort það hrífi og vekji örfáa eða fjölmarga einstaklinga til umhugsunar. Það að einstaka 

manneskja staldri við og veiti ákveðinni hugmynd athygli getur verið takmark í sjálfu sér. 

Sjónræn miðlun viðburðanna, ásamt hugmyndum og viðhorfi listamannanna, verður hins 

vegar til þess að verk þeirra ná mögulega til fleiri einstaklinga, auk þess sem hægt er að skoða 

og endurminnast þeirra aftur og aftur. Heimildir frá viðburðum geta þó aldrei komið í stað 

raunverulegrar upplifunar þeirra, þó þær geti fangað augnablik eða andrúmsloft. 
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Heimildaskrá 

Björn Ægir Norðfjörð. „Einsleit endurreisn. Íslenskar heimildamyndir á nýrri öld“. Í Saga 

XLVI:2, 114-149. Reykjavík: Sögufélag, 2008.  

Nichols, Bill. „Rödd heimildamynda“ Þýðandi Sigurjón Baldur Hafsteinsson. Í Áfangar í 

kvikmyndafræðum, ritstj. Guðni Elísson, 191-206. Reykjavík: Forlagið, 2003. 

Vefsíður 

Artyčok. TV : www.artycok.tv 

Contemporary.is: www.contemporary.is 

Creative commons: http://creativecommons.org/about 

Fundación Botín: www.fundacionbotin.org 

GNU hugbúnaðurinn: http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.html 

 

Listasafn Íslands: www.listasafn.is 

Listasafn Reykjavíkur: www.listasafnreykjavikur.is 

Louisiana: www.louisiana.dk 

Museum of Modern Art, MoMA: www.moma.org 

New Art TV: www.newarttv.com 

Nýlistasafnið: www.nylo.is 

Palais de Tokyo: www.palaisdetokyo.com 

Sequences: www.sequences.is 

SÍM: www.sim.is 

Sjónlistamiðstöðin Akureyri: www.sjonlist.is 

Tate: www.tate.org.uk 

The Festival: www.thefestival.is 

 

http://www.artycok.tv/
http://creativecommons.org/about
http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.html
http://www.thefestival.is/
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Viðauki I: Tökudagbók 

 

Tökudagbók fyrir lokaverkefni: Make Space vinnustofudvöl 

Upphaflega senda Ásgerður og Alexander tölvupóst á netfang contemporary.is um hugmynd 

að samstarfi. Þar kynna þau verkefni sitt sem aðstandendur The Festival og forvitnast hvort 

contemporary.is vilji fjalla um vinnustofudvöl og listamenn með þeim hætti sem okkur hentar. 

Vel var tekið í hugmyndina og var efnt til fundar þar sem verkefnið væri frekar rætt sem og 

hugmyndir mínar um umfjöllun. 

Þann 23. janúar hitti ég Ásgerði og Alexander á Kaffismiðjunni. Þar var verkefnið rætt nánar 

og listamenn og verkefni þeirra kynnt ítarlegar. Jafnframt er farið yfir dagsetningar. 

31. janúar er málstofa í Nýja Garði þar sem nemendur kynna verkefni sín stuttlega. Á þeim 

tímapunkti hef ég þegar sett niður nokkrar hugmyndir á blað og hef tekið þá ákvörðun að 

vænlegast þyki að gera lifandi myndir um verkefni The Festival og The Anti-Contemporary 

Art Festival. Í kjölfarið sendi ég póst til þeirra Ásgerðar og Alexanders þar sem ég athuga 

hvort það sé þeim að meinalausu að þær myndir sem contemporary.is framleiði um 

vinnustofudvölina verði miðlunarhluti lokaverkefnis míns í hagnýtri menningarmiðlun. Það 

var vel tekið í hugmyndina og þá ekkert að eftir nema að hella sér út í vinnu og skipulagningu. 

Listamennirnir koma til landsins og hefja vinnustofudvöl sína 18. og 19. febrúar. Þann 20. 

febrúar efnir Eva Ísleifsdóttir til fundar í Ráðhúsi Reykjavíkur vegna verkefnis síns Cry 

Havoc. Þar kynnir Alexander vinnustofuverkefnið og Eva kynnir Cry Havoc verkefni sitt. Þar 

á eftir flytur Magdalena Sigurðardóttir fyrirlestur um arkitektúr og almenningsrými. Eftir 

samviskufyrirlestur ljóðskáldsins Jóns Arnar Loðmfjörð fengu viðstaddir kjörseðil í hendurnar 

þar sem þeim gafst kostur á að kjósa hús að eigin vali sem Eva gæti síðar kveikt í. Fámenni 

var á fundinum sem vakti ýmsar spurningar, bæði meðal listamannsins og annarra 

aðstandenda sem skeggræddar voru eftir fundinn. 

Á fundinum hitti ég Evu Ísleifsdóttur, sem ég þekkti fyrir, Juli Reinartz, einn af listamönnum 

verkefnisins og Vaida Braziunaité sem starfar að sjónrænni skrásetningu með The Festival.   

Þann 22. febrúar hitti ég svo stuttlega Satu og Mari ásamt Ásgerði og Alexander og gafst þá 

tækifæri til að kynnast. 
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24. febrúar heldur Mari flugdrekasmiðju, Albedo dreams kite making workshop, í Norræna 

húsinu með dyggri aðstoð Sævars Líndal, sérlegum flugdrekagerðarmanni. Börn og ekki síður 

fullorðnir áttu góða stund saman við gerð flugdrekanna og skemmtu sér enn betur við að 

fljúga þeim. Í upphafi smiðjunnar hélt Mari stuttan fyrirlestur um jarðverkfræði (e. geo-

engineering) og markmið verkefnis hennar ásamt dæmum um það sem hún hefur gert hingað 

til. Um kvöldið hittast svo listamenn og aðrir sem koma að verkefninu, utan Evu, í kvöldverð 

þar sem Juli dvelur í Reykjavík. Þar gafst okkur tækifæri til að kynnast betur og ræða um allt 

milli himins og jarðar. 

Í vikunni sem fylgdi, sem er jafnframt lokavika vinnustofudvalarinnar, skiptumst við á 

tölvupóstum til að ákveða stað og stund fyrir viðtöl fyrir sérhvern listamann. Þá var einnig 

verið að ákveða endanlega tímasetningar viðburða og annað sem fylgir sem taka þurfti til 

greina. Allar slíkar ákvarðanatökur voru þó í höndum The Festival og listamanna. 

27. febrúar hittust allir í Dansverkstæðinu við Skúlagötu 28 en þar hafði Juli aðsetur til að 

vinna. Hún flutti fyrir alla viðstadda verk sitt Afrofuturism. Verkið er þrjú lög sem hún spilar 

af tölvu en um leið „spilar“ hún á hljómborð og notar jafnframt líkamann sem n.k. hljóðfæri í 

verkinu. Eftir var tími fyrir umræður þar sem rætt var um flutninginn, ýmsa möguleika í 

uppstillingu og fleira.  

Seinni partinn hitti ég svo Mari í íbúðinni sem þær Satu voru í. Þar tók ég viðtal við hana um 

verkefnið, hana sem listamann og almenningsrými.  

Fimmtudagsmorguninn 28. febrúar hitti ég Evu í Iðu við Tryggvagötu. Eftir að hafa rætt 

saman um verkefnið yfir kaffibolla röltum við upp Laugaveginn til að ræða við 

verslunarstjóra Máls og Menningar. Bókabúð Máls og Menningar hafði reyndar ekki verið 

valin til að kveikja í en vegna staðsetningar, sýnileika og gluggastærðar þótti Evu verslunin 

hentug fyrir verkefnið. Í bókabúðinni mun verkefnið einnig vísa til bókabrenna sem hægt væri 

að kalla sérstakt samfélagslegt fyrirbæri en Eva minntist einmitt á að eitt sinn hefði verið 

haldin bókabrenna í Vestmannaeyjum. Eva hafði fengið leyfi til að „kveikja“ í kaffihúsi á 

Laugaveginum sem staðsett er í gömlu, friðuðu húsi. En eftir einhverja umhugsun þótti 

staðarhöldurum verknaðurinn vera slæmt karma og vildu ekki taka áhættuna. Hjátrú 

Íslendinga leynist víða. 

Eftir röltið með Evu fór ég að hitta Juli í Dansverkstæðinu til þess að taka viðtal við hana um 

verkefnið. 
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Um kvöldið var svo fyrsti Sauna fyrirlestur Satu í sjávarpottinum í Laugardalslaug. Þar töluðu 

Árdís, Navid og Jason. Árdís er í meistarnámi í þjóðfræði og er m.a. að skoða huldufólk í 

íslensku þjóðfélagi sem hún nefnir karlkyns innflytjendur og skoðar stöðu þeirra m.a. sem 

fjölskyldufeður. Navid er að sækja um hæli hér á Íslandi en hann er flóttamaður frá Íran og 

sagði frá sögu sinni og aðstæðum flóttamanna í Íran. Jason er aktívisti og er meðlimur í 

samtökunum No Borders Iceland. Hann talaði m.a. um stöðu innfytjenda í Bandaríkjunum. 

Föstudagskvöldið 1. mars var annar sauna fyrirlestur Satu en þar var aðalræðumaður Andie 

Nordgren en hún er senior producer hjá CCP. Andie talaði um virtual reality og afleiðingar í 

raunheimum.  

Laugardaginn 2. mars var svo þriðji og síðasti sauna fyrirlestur Satu í hádeginu. Þar talaði 

Haraldur Jónsson myndlistarmaður um samfélagið í heita pottinum og voru tekin viðmið m.a. 

af samfélaginu á Facebook. Eftir að fyrirlestrinum lauk tók ég viðtal við Satu í heita pottinum 

en þegar ungir drengir tóku til við að brýna raust sína í næsta potti færðum við okkur upp yfir 

í áhorfendastúkuna. Áður hafði Mari þakið nokkra bíla með hvítum dúk, hluti af Albedo 

verkefni hennar. Hún hafði einnig, ásamt Satu, klætt nokkra steina í varnargarðinum við 

Sæbrautina, nálægt Hörpu, kvöldið áður.  

Seinni partinn flutti Juli verk sitt Afrofuturism en eftir tónleikaflutninginn opnaði hún 

umræður fyrir áhorfendur og sköpuðust líflegar umræður um verkið, Afrofuturism og margt 

fleira. 

Á sama tíma var Eva í óðaönn við að setja upp action skúlptúra sína í Bókabúð Máls og 

Menningar en verkið logaði frá kl. 17 – 22, eða þar til verslunin lokaði. Verkið vakti athygli 

vegfarenda sem sumir stoppuðu við og veltu fyrir sér hvað væri að gerast á meðan aðrir héldu 

göngu sinni áfram. Ásýnd verksins styrktist eftir því sem dimmdi meira úti og þegar myrkt 

var orðið var eins og kviknað væri í húsinu.  

Um kvöldið áttu allir sem komu að verkefninu góða kvöldstund saman yfir kvöldverði og 

drykk. Morguninn eftir átti Satu flug aftur til Finnlands og var þetta því kveðjustund fyrir 

hana.  

Sunnudaginn 3. mars var Albedo flugdrekum í verkefni Mari flogið á ný við túnið hjá 

Norræna húsinu. Eftir flugið fóru þeir sem tóku þátt í verkefninu út að borða og komið var að 

kveðjustund hjá erlendu listamönnunum. Juli fór á mánudeginum og Mari á þriðjudeginum. 
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Fimmtudaginn 7. mars hitti ég Alexander og Ágerði á Stofunni og tók upp viðtal við þau þar 

sem þau töluðu um The Nordic Residency Project og The Festival. Nokkrum tímum síðar hitti 

ég svo Evu á bókasafni Listasafns Reykjavíkur, Hafnarhúsi, og tók við hana viðtal um 

verkefnið hennar, Cry Havoc og um þá list sem hún gerir. 

Á þessum tímapunkti er upptökum lokið en fyrir utan það efni sem ég tók sjálf upp fékk ég 

einnig efni frá Vaida sem einnig sá um skrásetningu á þessari vinnustofudvöl. 

 

Viðauki II: Spurningalistar fyrir viðmælendur 

     
Spurningalisti fyrir listamenn 

Questions for the artists participating in the residency 

 

Introduction: 

 

 What kind of artist do you consider yourself?/What kind of projects do you produce? 

 

 What kind of medium do you work with? 

 Does the medium matter to you or is it rather your ideas that matter? (Which comes 

first - idea or medium?) 

 

This project: 

 

 What kind of project are you working on at this residency? 

 Does your previous work connect to this project/residency? How.   

 Why did you apply for this residency?   

 Why have you chosen to work with public space/open space? 

 How important is public to your work? How is it to work with public (which affect 

does it have on your work?) 

 Do you define specifically public and public space in your creative work? 
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Other possible questions/thoughts: 

 

 Are process and outcome equally important to you and your work as an artist?  

 Do you think it’s important to exhibit your work (process)? 

 On time-based projects/live art projects (performance or artwork that is not intended to 

“live” on after being performed) - how important is the documentation? Does it matter 

to you to document the work/performance?   

Spurningar fyrir Ásgerði og Alexander – The Festival 

Hvernig varð The Festival til? Hvers vegna? 

Hver eru markmið The Festival? 

Hvað er The Nordic Residency Project? 

Hvernig kom samstarfið til við Anti Contemporary Festival? 

Hvernig völduð þið listamennina? Var beðið um eitthvað ákveðið í umsókninni? 

 


