
 

Hugvísindasvið 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skortur á listfræðigrunni  

 

 
Lítil undirstaða íslensks fræðiheims 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritgerð til BA-prófs í listfræði 

 

 

Hjörleifur Guðjónsson 

 

Maí, 2014 



2  

 

 

 
 

Hugvísindasvið 

Listfræði 

 

 

 

 

Skortur á listfræðigrunni  
 

 Lítil undirstaða íslensks fræðiheims 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til BA-prófs í listfræði 

 

     Hjörleifur Guðjónsson 

Kt.: 080891-2299 

 

Leiðbeinandi: Hlynur Helgason 

 Maí  2014  



3  

 

Ágrip 

Á árinu 2011 gerðust margir merkilegir atburðir innan listheimsins á Íslandi. Miklar deilur 

mynduðust eftir að framúrstefnulistaverkið Fallegasta bók í heimi var fjarlægt af 

listasýningunni KODDU. Um ádeilulistaverk var að ræða, sem samkvæmt listamönnunum 

gagnrýndi hið svokallaða íslenska góðæri. Höfundar verksins sögðu um ritskoðun væri að 

ræða og áras á tjáningarfrelsið1. Brot á tjáningarfrelsi og þöggun á gagnrýni eru háalvarleg 

mál. Deilurnar drógust á langinn og um tveimur árum síðar skrifaði Hannes Lárusson, einn 

listamannanna, að ákveðnir aðilar væru með árásum sínum að reyna að draga broddinn úr 

gagnrýni þeirra2. Í millitíðinni hafði þó annar stór atburður átt sér stað innan hins íslenska 

listheims. Seinni hluta ársins 2011 var Íslensk Listasaga, Frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 

21. aldar 3 gefin út. Annar útgefandinn var Listasafn Íslands og því voru ákveðnar kröfur 

gerðar til bókverksins. Hún hlaut þó nokkuð þunga gagnrýni meðal annars að tengja ekki 

listaverk við þann fræðigrunn sem þau spruttu upp úr 4. Það var verið að draga broddinn úr 

þeirri gagnrýni sem mörg verkanna voru að setja fram. Sumir gengu svo langt að lýsa bókinni 

sem sögufölsun og fræðilega þöggun á fyrrum mistökum listfræðinga5. Gagnrýni Hannesar 

má því færa yfir á listasöguna. Það gætir þó ákveðinnar  mótsagnar. Hannes Lárusson var 

einn þeirra núlifandi listamanna sem fékk margra blaðsíðna umfjöllun í síðasta bindi 

listasögunnar. Er það fræðilegur möguleiki að útgefendur listasögunnar hafi verið að 

sniðganga listamenn og listastefnur til þess að gefa Hannesi meira rými fyrir list sína? Er list 

Hannesar orðin að hinni alræmdu há-list, hugtak notað yfir ráðandi liststefnur ríkjandi 

liststofnanna? Slíkar aðstæður verða oft vafasamar vegna innbyggðra fordóma 

framúrstefnunnar í garð há-listar. Framúrstefnuhreyfingar hafa nefnilega oft flokkað sig 

sjálfar sem gagnrýnandi utangarðslist. Getur því verið að Íslensk listasaga, skrifuð Hannesi í 

vil, sé sjálf að draga broddinn úr gagnrýni hans? Til viðbótar vandast málin þegar litið er 

betur á verkið Fallegasta bók í heimi. Það inniheldur ekki bara gagnrýni á hinn íslenska 
                                                           
1
 Lóa Pind Aldísardóttir: „Sýningastjóri setti Fallegustu bók í heimi aftur á sinn stað“ Visir.is, 21. 04, 2011, sótt 

þann 14. 02. 2014 af http://www.visir.is/syningastjori-setti-fallegustu-bok-i-heimi-aftur-a-sinn-
stad/article/2011110429831 
2
 Hannes Lárusson: „Að halda í halann á myrkraöflunum“ Morgunblaðið, Mbl.is, 29. 04. 2013, sótt þann 11. 04. 

2014 af http://www.mbl.is/media/58/6258.pdf  
3
 Eva Heisler, Gunnar B. Kvaran og fl., Íslensk listasaga, Frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar, ritstj. 

Ólafur Kvaran ( Myndlistasafn Íslands, Forlagið, Reykjavík, 2011) 
4
 Aðalsteinn Ingólfsson: „Bók hinna glötuðu tækifæra“, Tímarit Máls og menningar, ritstj. Guðmundur Andri 

Thorsson (Forlagið, Reykjavík, 73. árgangur, 1. hefti 2012) bls. 115 
5
 Tryggvi Páll Friðriksson: „Sögufölsun“ Listapósturinn, 13. 10. 2011, sótt þann 17. 04. 2014 af 

http://listaposturinn.is/?p=70 

http://www.visir.is/syningastjori-setti-fallegustu-bok-i-heimi-aftur-a-sinn-stad/article/2011110429831
http://www.visir.is/syningastjori-setti-fallegustu-bok-i-heimi-aftur-a-sinn-stad/article/2011110429831
http://www.mbl.is/media/58/6258.pdf
http://listaposturinn.is/?p=70


4  

 

kapítalisma, heldur líka harða gagnrýni á aðra list. Sú list sem gagnrýnd var fékk til viðbótar 

nær enga umfjöllun í listasögunni. Er framúrstefnan hérlendis rótæk utangarðslist eða 

ráðandi há-list með þann yfirgang sem fylgir hugtakinu? 
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Inngangur  

Deilur innan listheimsins 

     Oft hefur verið deilt um listirnar á heimspekilegum grundvelli. Plató sjálfur fjallaði um listir 

sem auma eftirlíkingu af raunveruleikanum og það spillandi að hún ætti ekki heima í hans 

fullkomna samfélagi6. Á síðari tímum héldu heimspekingar áfram að velta hlutverki 

listarinnar fyrir sér. Fagurfræði varð sérstök grein innan heimspekinnar. Vangavelturnar um 

samhengi milli samfélagslegrar þróunar og þróun listheimsins leiddu 18. aldar 

heimspekinginn Hegel að þeirri niðurstöðu að listin tæki brátt enda. Hún myndi enn vera 

gerð en þó ekki hafa það gildi sem hún var sköpuð fyrir7. Slíkar hugmyndir um úrkynjun 

listanna og lok hennar eru því alls ekki nýjar. Málverkið átti að hafa dáið með 

ljósmyndatækninni og sjálf listin með framúrstefnunni.  

     Þegar framúrstefnuhreyfingar með and-list sinni, brutu niður ráðandi listheim og opnuðu 

listhugtakið fyrir alvöru, kviknuðu aftur upp vangaveltur um þáverandi stöðu og gildi 

listarinnar. Ef allt væri leyfilegt innan listheimsins og allt gæti orðið list, getur slíkt ástand 

boðið upp á þróun? Með víkkun hugtaksins list, er þá hægt að meta hvað sé yfirleitt list að 

því gefnu að  hugtakið list hafi enn einhverja merkingu? Nýjar kenningar komu í kjölfarið, líkt 

og stofnanakenning George Dickie. Kenningin var ætluð til þess að meta hvað væri list eftir 

stofnanavæðingu and-listar. Fagurfræðin átti þá ekki lengur við. Kenningin var í 

höfuðdráttum sú að listaverk þurfi aðeins að standast tvær kröfur. Í fyrsta lagi að eitthvert 

mannlegt afl hafa meðhöndlað hlutinn sem list, í öðru lagi að listastofnanir hafi samþykkt 

verkið sem list8.  

     Gallinn við kenningu Dickie er sá að hún fylgir ekki fagurfræðilegum kröfum um 

listagagnrýni. . Það er aðeins hægt að nota hana til þess að flokka listir án þess að leggja 

eitthvert mat á þær. Staðreyndin er nefnilega sú að list er misgóð. Aftur á móti er enginn 

einn mælikvarði til, þrátt fyrir tilraunir ýmissa fræðimanna til að meta gæði lista. Nú á dögum 

eru flestir sammála að ekki sé hægt að finna einn slíkan mælikvarða, að mat á listum sé á 

                                                           
6
 Plato, The republic, Þýð, Benjamin Jowett (Dover Publications, Inc. Mieola, New York, 2000)bls. 57  

7
 Arthur C. Danto, „The End of Art: A Philosophical Defense“, History and theory (árg. 37, no. 7 1998) sótt þann 

15. 03. 2014 af http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0018-2656.721998072/pdf, bls. 127 
8
 Grant Pooke og Diana Newall, Art History, the basics (Routledge Taylor & Francis Group, London og New York) 

bls. 176 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0018-2656.721998072/pdf
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margan hátt huglægt og fari eftir skoðun og upplifun hvers og eins. Enn samt lifir enn 

hugmyndin um að sumar listir séu betri en aðrar. Staðreyndin er þó sú að að mörgum 

áratugum eftir að and-list sögulegu framúrstefnunnar hefur verið stofnanavædd er hálistin 

enn við lýði. Í því litla samfélagi sem lifir í einangrun í Norður- Atlandshafi hafa myndast all 

sérstakar aðstæður í kringum bæði hálist og það listform sem oftast er nefnt framúrstefna. 

Þegar kafað er dýpra ofan í hina íslensku framúrstefnu, þá virðist við fyrstu sýn vera um 

frekar íhaldsamt listform  að ræða. Það getur valdið áhyggjum þar sem róttækni og gagnrýni 

er mikilvægur þáttur í hugtaki framúrstefnunnar. Samkvæmt orðabókum stendur 

framúrstefnan, avant-garde, fyrir eitthvað nýtt og tilraunakennt innan listheimsins. Orðið 

avantgarde er fornfranska og þýðist vanguard á ensku. Á Íslensku myndi það þýða fremsta 

víglína orustu9. Getur slík framúrstefna orðið ráðandi listastefna? Gæti hún líka verið bæði 

íhalds- og afturhaldssöm í garð annarra liststefna?  

     Hugtök líkt og ráðandi liststefnur, há-listir og framúrstefnur hafa verið notuð á síðustu öld 

til þess að ráða fram úr þeim deilum sem hafa skapað hinn vestræna listheim. Mörg dæmi 

eru að finna bæði erlendis og innanlands um tilraunir manna til að móta listhugtakið. 

Listamenn móta listhugtakið með sjálfri listsköpun sinni, fræðimenn reyna síðan að skorða 

niður hugtakið. Hagsmunahópar koma síðan að sölu og markaðsetningu listarinnar, sem 

tryggir henni sölugildi og dreifingu. Árekstrar og hagsmunir allra þessa hópa mynda hið 

dýnamíska landslag listarinnar. Skilgreiningarmunur á hugtökum líkt og list og fraramúrstefna 

er breytileg eftir hópum, sem gera alla fræðimennsku enn flóknari. Margir erfiðleikar fylgja 

því að túlka, skapa og gagnrýna listir og má sjá þau vandamál í nálægri fortíð. 

1. Framúrstefnan í nútímanum og fræðigrunnur hennar 

     Eitt skýrasta dæmið um framúrstefnulistaverk á Íslandi í nálægri fortíð er verkið Fallegasta 

bók í heimi eftir listamennina Ásmund Ásmundarson, Hannes Lárusson og grafíska 

hönnuðinn Tinnu Grétarsdóttur. Þrátt fyrir að um nútímalist sé að ræða, þá felur verkið í sér 

ákveðna mótsögn. Verkið sjálft er ekki nýstárlegt þegar kemur að listforminu. Um er að ræða 

vinnslu á mjög gömlum hugmyndum sem oft áður hafa verið notaðar hérlendis í marga 

áratugi. Það sem vekur hvað mestan áhuga á verkinu eru deilurnar og skrifin sem fylgdu því. 

Hér eftir verður því fyrst farið í stutta lýsingu á sjálfu verkinu og á hvaða félagslega grunni 

                                                           
9
 Oxford English Dictionary, Ritstj. Catherine Soanes (Oxford University Press, Oxford, New York, 2002) bls. 50 
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það byggist á. Sá grunnur verður sóttur í ákveðið stórvirki sem líkt og Fallegasta bók í heimi, 

var gagnrýnt harðlega. Íslensk listasaga, Frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar10 sem 

var gefin út síðar á árinu 2011 en Fallegasta bók í heimi. Listasagan var nefnilega gagnrýnd 

fyrir að vera mjög hlutdræg í garð ákveðinna listamanna og stefna. Hannes Lárusson og 

Ásmundur Ásmundarson fengu sjálfir mikla umræðu í fimmta bindi listasögunnar. Síðar 

verður farið út í tengslin milli Fallegustu bókar í heimi, Íslensku Listasögunnar og þeirra 

hálistar sem hún setur fram.  

     Innsetningin Fallegasta bók í heimi kom fyrst fram á listasýningunni Koddu sem var opnuð 

þann 16 apríl árið 2011 í Nýlistasafninu, oftast nefnt Nýló og Alliance-húsinu við 

Grandagarð11. Verkið sýndi bók Eggerts Péturssonar, Floru Islandicu, útklíndri í matarleifum, 

undir ljósum sem skyggð voru með nautspungahúð. Strax byrjuðu miklar deilur um það hvort 

listamennirnir mættu nota bók Eggerts samkvæmt höfundarlögum til viðbótar við 

umræðuna hvort verkið væri bein árás á Eggert. Þegar stjórn Nýlós fjarlægði verkið af Koddu, 

brást Hannes illa við og lýsti inngripi stjórnar Nýlós sem árás á tjáningarfrelsið og sagði þetta 

vera svartasta dag tjáningarfrelsis á Íslandi. Sem einn af stjórnendum sýningarinnar tók 

Hannes sig til og kom verkinu aftur fyrir á sýningunni12. Í maí var verkið komið í Alliance húsið 

þar sem það fékk að standa í friði13. 

     Deilurnar í kringum verkið voru miklar. Flora Islandica var af mörgum ekki talin venjuleg 

bók. Hún inniheldur teikningar Eggerts af flóru Íslands sem voru í fyrsta skipti prentaðar í 

raunstærð hinna upprunalegu teikninga, raunstærð sjálfrar flórunnar. Teikningarnar voru 

gerðar fyrir handbókina Íslensk flóra með litmyndum eftir Ágúst H. Bjarnason frá 1983. Flora 

Islandica var ekki endurprentun á þeirri bók, þrátt fyrir að uppfærður texti Ágústs fengi að 

fylgja með. Bókin er í raun óður til sjálfra teikninga Eggerts. Þrátt fyrir þann greinarmun sem 

Eggert sjálfur hefur gert á fræðiteikningum sínum og seinni tíma blómamálverkum, þá eru 

teikningarnar mikilvægur liður í síðari tíma listsköpun hans14. Hönnun bókarinnar er mjög 

                                                           
10

 Eva Heisler, Gunnar B. Kvaran og fl., Íslensk listasaga, Frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar, ritstj. 
Ólafur Kvaran ( Myndlistasafn Íslands, Forlagið, Reykjavík, 2011) 
11

 Morgunblaðið: „Sýningin Koddu opnuð í Nýló og Alliance-húsinu á laugardag“ Morgunblaðið, mbl.is sótt þann 
20. 04. 2014 af http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1375335/ 
12

 Lóa Pind Aldísardóttir: „Sýningastjóri setti Fallegustu bók í heimi aftur á sinn stað“ Visir.is, sótt þann 14. 02. 
2014 af http://www.visir.is/syningastjori-setti-fallegustu-bok-i-heimi-aftur-a-sinn-stad/article/2011110429831  
13

 Frettir@ruv.is: „Fallegasta bók í heimi til sýnis“ Vefsafn.is, sótt þann 26. 04. 2014 af 
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110504101033/http://www.ruv.is/frett/fallegasta-bok-i-heimi-til-synis 
14

 Eggert Pétursson, Flora Islandica, texti: Ágúst H. Bjarnason (Crymogea, Reykjavík, 2008) bls. 5  

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1375335/
http://www.visir.is/syningastjori-setti-fallegustu-bok-i-heimi-aftur-a-sinn-stad/article/2011110429831
mailto:Frettir@ruv.is
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110504101033/http:/www.ruv.is/frett/fallegasta-bok-i-heimi-til-synis
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stílhrein og bókin inniheldur nær eingöngu teikningar Eggerts og fræðitexta Ágústs sem lýsir 

útliti og notagildi plantnanna. Það sem gerir bókina að því stórvirki sem hún er, er þó ekki síst 

bókarhönnun Snæfríðar Þorsteins og Hildigunnar Gunnarsdóttur. Bókin var handinnbundin 

og gefin út í handgerðum kassa. Aðeins 500 eintök voru gefin út, öll tölusett og árituð af 

Eggerti. Bókahönnun Snæfríðar og Hildigunnar tryggði þeim bæði íslensku FÍT verðlaunin í 

grafískri hönnun árið 2009 ásamt öðru sæti í flokki bóka og bæklinga í Art Directors Club of 

Europe í Barcelona 2009. Öll umgjörð bókarinnar var þess valdandi að bókin varð ein sú 

dýrasta í sögu Íslands og var útsöluverð í kringum 100.000 krónur á útgáfuárinu 2008, stuttu 

eftir íslenska bankahrunið15. Sigur hennar í Barcelona tryggði henni þátttökurétt í hinni 

alþjóðlegu hönnunarkeppni The Cup Awards. Þar sigraði hún í flokki útgáfuverka (Best of 

Publications)16. Frétt Crymogea, útgáfufyrirtækis Floru Islandicu af sigurför bókarinnar 

stendur undir vefslóð útgefandans sem endar á: flora-islandica-er-fegursta-bok-heims/. 

Þaðan kemur nafn innsetningarinnar Fallegasta bók í heimi.  

     Hönnun Floru Islandicu varð þess valdandi að hægt var að flokka bókina bæði sem 

prentverk og listaverk. Þegar bókin kom út rétt eftir hrun voru mjög margir búnir að missa 

mikla fjármuni. Þess vegna lá bókin  vel við höggi. Hún var í anda við „2007-tímann“ 

svokallaða. Hún hafði innihald almennar handbókar um íslenska flóru en var ætluð ríkri elítu. 

Til viðbótar var inngangur hennar þýddur á ensku og prentaður einni opnu síðar. Þar sem 

bókin var aðeins prentuð í 500 eintökum er skiljanlegt að markhópurinn hljóti að vera fólk 

vel í álnum.  Sá annmarki er á bókinni að fræðitexti Ágústs er ekki þýddur sem stafar þó ekki 

af plássleysi. Skipulag við uppsetningu verksins virðist ábótavant  sem stafar líkast af því að 

sjálfir útgefendurnir hafi haft mismunandi hugmyndir og áherslur um hvernig  bókin ætti að 

vera. Gagnrýni listasýningarinnar KODDU var á and-kapítalískum nótum og því var bókin 

gagnrýnd fyrir að vera ekki ætluð almenningi. Bókin var því talin vera fullkomið dæmi um þá 

há-list sem framúrstefnuhreyfingar hafa verið að berjast gegn síðustu öld. Kristján B. 

Jónasson, forsvarssmaður Crymogeyu, útgefanda Floru Islandicu sagði  að bókin tengdist 

kreppunni ekki neitt. Hún hafi ekki verið fjármögnuð af utanaðkomandi aðilum, bönkum eða 

opinberum stofnunum. Til viðbótar hefði hún ekki verið keypt af neinum bönkum og var 

hann þá greinilega að vísa til þess fjölda málverka sem bankar keyptu fyrir hrun. Því taldi 

                                                           
15

 Eymundsson: „Flora Islandica“ eymundsson.is, sótt þann 10. 02. 2014 af 
https://www.eymundsson.is/nanar/?productid=87ead664-359c-4b1a-b4e3-1d835be6ceea 
16

 Kristján B. Jónasson, „Flora Islandica valin best hannaða bók heims“, Crymogea, 29. 03. 2010 sótt þann 10. 
02. 2014 af http://www.crymogea.is/frettir/2010/03/29/flora-islandica-er-fegursta-bok-heims/ 

https://www.eymundsson.is/nanar/?productid=87ead664-359c-4b1a-b4e3-1d835be6ceea
http://www.crymogea.is/frettir/2010/03/29/flora-islandica-er-fegursta-bok-heims/
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hann gagnrýni listamannanna ekki eiga rétt á sér. Aðspurður hvort um ritskoðun væri að 

ræða sagði Kristján svo ekki vera, heldur aðeins kröfu um að höfundarlögum væri fylgt. 

Samkvæmt þeim megi ekki breyta verkum annarra né birta með þeim tilgangi að skerða æru 

eða höfundareinkenni listamanns17. Stóra spurningin er sú þú hvort Hannes, Ásmundur og 

Tinna voru að setja fram réttmæta gagnrýni eða hvort þau voru að skemma listaverk 

annarra? 

2. Til varnar Fallegustu bókar í heimi     

     Tryggvi Þór Herbertson var einn þeirra sem varði Fallegustu bók í heimi í bloggi sínu. Hann 

lofsamaði verkið og sagði sýninguna í Nýló vera fátækari eftir að verkið hafði verið fjarlægt. 

Hann sagði það eitt besta dæmið um ádeilulist sem hefði ekki verið áberandi síðustu áratugi 

á Íslandi. Það væri gagnrýnið á yfirmennskubrjálæði Íslendinga fyrir hrun og gagnrýnið á 

samband ríkrar yfirstéttar og listamanna sem hafði verið áberandi fyrir hrun. Í bloggi sínu 

gekk hann svo langt að undrast á öllu fjaðrafokinu í kringum verkið og sakaði Eggert óbeint 

við tepruskap í gagnrýninni. „Verkið minnir á matargjörninga Dieter Roth og er ansi sniðugt. 

Mér finnst menn hafa tekið sig full alvarlega í umfjöllun um verkið og fyndið að sjá hve 

margir listamenn eru spéhræddir þegar heggur nálægt þeim“18. Að Tryggvi skyldi minnast á 

ástarsamband ákveðinna listamanna og útrásarvíkinga kemur ekki á óvart. Málverkið hefur 

nefnilega ennþá í nútímanum sterka tengingu við hálistina. Aðeins efnameiri einstaklingar 

hafa efni á málverkum sem kosta mörg hundruð þúsundir ef ekki milljónir króna. Svipaða 

vörn fyrir verkið má finna í BA-ritgerð Randíar Þórunnar Kristjánsdóttur, Fallegasta bók í 

heimi. Líkt og nafn ritgerðarinn gefur til kynna, þá fjallar hún um listaverkið. Ritgerðin svarar 

ákveðinni mýtu fyrir þá sem ekki hafa þekkingu á vestrænni listasögu 20. aldar. Er 

framúrstefnulist alvöru list? Gallinn er sá að svarið er einfalt og það má finna í hinni nýju 

Íslensku Listasögu, frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar. Sá fræðiheimur sem 

einbeitir sér að listasögunni efast ekki um listræðnt gildi framúrstefnunnar sem list og hefur 

ekki gert það í marga áratugi. Allir þeir sem hafa opnað bók um frægustu listaverk 20. 

aldarinnar vita að ready-made pissuskál Duchamps er eitt frægasta listaverk aldarinnar. 

                                                           
17

 Valur Grettisson, „Ekki verið að ritskoða listasýningu: Bókin tengist ekki hruninu“, Visir.is, 21. 04. 2011, sótt 
þann 12. 04. 2014 af http://www.visir.is/ekki-verid-ad-ritskoda-listasyningu--bokin-tengist-ekki-
hruninu/article/2011110429867 
18

 Tryggvi Þór Herbertson: „KODDU“, Pressan/Eyjan.is, 01. 05. 2011sótt þann 08. 03. 2014 af 
http://blog.pressan.is/tthh/2011/05/01/koddu/ 

http://www.visir.is/ekki-verid-ad-ritskoda-listasyningu--bokin-tengist-ekki-hruninu/article/2011110429867
http://www.visir.is/ekki-verid-ad-ritskoda-listasyningu--bokin-tengist-ekki-hruninu/article/2011110429867
http://blog.pressan.is/tthh/2011/05/01/koddu/
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Listheimurinn sjálfur hefur túlkað and-list Duchamps sem listaverk í yfir hálfa öld. Hannes 

Lárusson sagði sjálfur í vörn sinni um verk sitt að ready-made verk hefðu verið efniviður 

fjölmargra listamanna í gegnum alla öldina, þar á meðal Andy Warhol. Ekkert undarlegt væri 

því að nota fjöldaframleidda hluti í list. Að banna slíka list væri því alvarlegt brot á 

tjáningarfrelsi 19. Hannes hafði í raun alveg rétt fyrir sér. Ef málið snérist á annað borð um að 

banna ready-made listaverk væri það árás á tjáningafrelsið. Mörg frægustu verk 20. 

aldarinnar mættu þá ekki koma til landsins.  

3. Róttæk listform og skemmdarverk á list 

     Besta leiðin til að svara gagnrýni beggja fylkinga er með dæmum úr framúrstefnulist hins 

vestræna heims. Eins og áður kom fram hafa margir framúrstefnulistamenn einbeitt sér að 

víkkun sjálfs listahugtaksins. Eitt frægasta dæmið um þess konar verk er ljósmyndin After 

Walker Evans: 4 (Sherrie Levine 1981). Levine hafði tekið ljósmynd af ljósmynd Walker Evans, 

Alabama Tenant Farmer Wife (1936). Ekki nóg með það að kalla þá mynd sína eigin, þrátt 

fyrir að þær voru nánast þær sömu, þá voru báðar myndirnar sýndar samtímis20. Listaverk 

Levine er því dæmi um framúrstefnuverk þar sem form þess er róttækt. Verkið var beinlínis 

gert til þess að ráðast á sjálft listahugtakið. Fallegasta bók í heimi er, líkt og Hannes sjálfur 

sagði, dæmi um ready-made og undir áhrifum bókverka Roths. Listform sem nú þegar eru 

stöðluð innan hins listræna fræðiheims á Íslandi. Deilurnar, ólíkt staðhæfingu Hannesar, 

spruttu ekki vegna listforms gjörningsins, heldur innihalds. Fljótt spratt upp sú hugmynd að 

listamennirnir hefðu aðeins verið að vekja athygli á sér með skemmdarverkunum. Þessa 

hugmynd er hægt að hafna þar sem hún ein og sér er ekki fullnægjandi útskýring. Svo 

heppilega vill til að sú iðja hefur verið stunduð úti í heimi. Nýlegt dæmi um slíkt athæfi átti 

sér stað í Modern Tate safninu í London árið 2012. Tuttugu og sex ára gamall maður að nafni 

Wlodzimierz Umaniec gekk inn á sýningu þar sem hann krotaði á af verkum Mark Rothkos 

með penna sem innihélt leysiefni. Fyrir það athæfi fékk hann tveggja ára dóm og háa fjársekt 

fyrir að hafa hugsanlega skemmt verkið til frambúðar. Hann sagðist ekki hafa verið að reyna 

að skemma verkið heldur trúði hann því að hann hefði gert það verðmætara með athæfi 

sínu. Hann sagði tiltekið Rothko verk hvorki dæmi um list né andlist heldur verk innan hans 

                                                           
19

 Þorgils Jónsson: „Saka Nýlistasafnið um árás á tjáningarfrelsið“, Visir.is 21. 04. 2011, sótt þann 05 .03. 2014 af 
http://www.visir.is/saka-nylistasafnid-um-aras-a-tjaningarfrelsid/article/2011704219919 
20

 Darren Hudson Hick: Introducing Aesthetics and the Philosophy of Art (Continuum, London og New York, 
2012) bls. 47-48 

http://www.visir.is/saka-nylistasafnid-um-aras-a-tjaningarfrelsid/article/2011704219919
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eigin framúrstefnu, yellowisma. Vinur hans sagði í réttarsalnum að þessi gjörningur hans 

hefði gert stefnuna heimsfræga, að fjöldinn allur af fólki hafi nálgast og lesið 

stefnuyfirlýsingu þeirra eftir athæfið21. Stefnuyfirlýsingu þeirra er enn að finna á heimasíðu 

stefnunnar http://www.thisisyellowism.com.  

     Fallegasta bók í heimi er þó nokkuð frábrugðin þessum tveimur upptöldu verkum. Hún var 

ekki gerð sem árás á sjálft listahugtakið, enda ready-made margnotaður og viðurkenndur list-

miðill. Venjuleg árás á þekktari list var heldur ekki að ræða, því sú athöfn felur í sér ákveðna 

virðingu í garð listarinnar sem verið er að ráðast á. Athyglina fær maður ekki ef um lélega og 

óþekkta list væri að ræða. Eins og Hannes sjálfur útskýrði, þá eru ready-made verk gerð úr 

fjöldaframleiddum hlutum. Sú staðhæfing felur í sér að Flora Islandica hafi ekki orðið 

listaverk fyrr en með Fallegustu bók í heimi. Staðhæfingin lýsir virðingarleysi í garð Floru 

Islandicu og að listamennirnir hafi aldrei litið á gjörðir sínar sem eyðileggingu á list. 

4. Hvaða list má finna í listasögunni? 

    Annar atburður átti síðar á árinu eftir að koma miklu róti á íslenskan listaheim. Íslensk 

listasaga, frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar kom líka út árið 2011. Ef blogg 

Tryggva Þórs er borið saman við 5. bindi bókarinnar, Nýtt málverk, gjörningar og 

innsetningar, má sjá að Tryggvi hafði rangt fyrir sér í bloggi sínu. Í það minnsta hafði hann 

ekki verið nógu duglegur til þess að kynna sér íslenska ádeilulist á síðustu áratugum. 

Ádeilulist fær einna mest rými í því bindi sem fjallar um þá listasögu sem kemst næst okkur í 

tíma. Eitt þeirra ádeiluverka sem hún tekur fyrir er eitt af fyrri verkum Ásmundar 

Ásmundarsonar, Into the Firmament, (2005). Það verk var turn af olíutunnum merktum 

amerískum stórfyrirtækjum. Steinsteypu var hellt í turninn, líkt og um kampavínsglös í 

veislum í Hollywood-kvikmyndum væri að ræða. Þetta verk stóð hjá öðru útilistaverki eftir 

Ásmund Sveinsson. Verk Ásmundar Sveinssonar var bronshöggmynd af akkeri og sæ, 

táknmyndir sem samtímis sýna fram á ákveðna þjóðernishyggju. Það vísar til þess að hafið 

meitli fólkið á þessu skeri. Svar Ásmundar Ásmundarsonar er að benda á Ameríkuvæðingu 

Íslands. Það er ekki hafið sem meitli okkur lengur22. Ásmundur var því byrjaður að skapa and-

                                                           
21

 Jill Lawless: „Rothko Vandal Vladimir Umanets Jailed For 2 Years For Defacing Work At Tate Modern“, 
HuffingtonPost.com, 12.13.12, sótt þann 12.02. 2014 af  http://www.huffingtonpost.com/2012/12/13/rothko-
vandal-vladimir-umanets-jailed-tate_n_2292226.html#  
22

 Eva Heisler, Íslensk listasaga, Frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar, Nýtt málverk, gjörningar og 
innsetningar, þýð. Ólöf Eldjárn, ritstj. Ólafur Kvaran (Listasafn Íslands og Forlagið, Reykjavík 2011) bls. 290-291 

http://www.thisisyellowism.com/
http://www.huffingtonpost.com/2012/12/13/rothko-vandal-vladimir-umanets-jailed-tate_n_2292226.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/12/13/rothko-vandal-vladimir-umanets-jailed-tate_n_2292226.html
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kapítalísk ádeiluverk í hinu svokallaða góðæri. Þá gagnrýni má líka yfirfæra yfir á Floru 

Islandicu. Þrátt fyrir svar Kristjáns B. Jónassonar um að bókin tengdist ekki kreppunni, tengist 

hún hinni amerísku heimsvæðingu. Hún var hönnuð á Íslandi en blaðsíður hennar voru 

prentaðar í Kína23. Þeirri staðhæfingu fylgir ákveðinn ótti. Til samanburðar stendur aftan á 

öllum iPod tónhlöðum: Designed by Apple in California. Assembled in China. Apple er gott 

dæmi um amerískt fyrirtæki sem hefur nýtt sér skert mannréttindi í Kína og bág kjör fólks við 

framleiðslu á vörum sínum24. Í raun væri hægt að kalla slíka heimsvæðingu síð-

heimsvaldastefnu og það næsta sem kemst löglegu þrælahaldi. Ákveðinn viðvörunartón er 

hægt að finna í verkum Ásmundar, um að Ísland sé orðið heimsvæddur markaður. Þá 

umræðu er þó ekki aðeins að finna í ádeilulist þar sem með jöfnu millibili virðist umræðan 

rata í fréttirnar. Til að mynda varð mikið fjaðrafok þegar upp komst að margar íslenskar 

lopapeysur væru prjónaðar í Kína. Aðeins hönnunin og efniviðurinn var íslenskur. Sú þróun 

hlýtur að teljast alvarleg þar sem slíkt heimshornaflakk gerir allt eftirlit erfiðara. Ekki er 

heldur um umhverfisvæna framleiðslu að ræða þegar íslensk ull er flutt fram og til baka í 

fjarlægar heimsálfur25  

5. Afhverju sá enginn há-list listasögunnar? 

     Eins og sjá má á útilistaverki Ásmundar hefur ádeilulist verið til staðar fyrir sýninguna 

Koddu. En ef slík list var til staðar, af hverju tók Tryggvi Þór ekki eftir henni? Svarið er frekar 

einfalt. Kreppan átti sér stað í millitíðinni. Gagnrýnisraddir heyrðust með reglulegu millibili 

fyrir kreppu en aldrei var tekið mark á þeim. Þegar kreppan skall á hætti landið allt í einu að 

vera „best í heimi“. Fjöldinn allur sat eftir með sárt ennið og reiðin í þjóðfélaginu var mikil. 

Má teljast líklegt að yfirsjón Tryggva Þórs hafi stafað af breyttu umhverfi framúrstefnunnar. 

Gagnrýni hennar flaut framhjá eyrum landsmanna, líkt og allt annað hugmyndafræðilegt 

svartsýnishjal fyrir kreppu. Eftir kreppu áttuðu menn sig þó á því að slík gagnrýni væri ekki 

aðeins mikilvæg, heldur holl og nauðsynleg. Frelsiskenningar John S. Mill eiga þar vel við. Ef 

aðeins einn einstaklingur hefur ákveðna skoðun, á hún jafn mikinn rétt á sér og allar aðrar 

skoðanir. Með því að banna hana, þá er verið að svifta samfélagið þeim rétti að geta rætt um 

                                                           
23

 Eggert Pétursson, Flora Islandica, texti: Ágúst H. Bjarnason (Crymogea, Reykjavík, 2008) bls. 559 
24

 Juliette Garside og Charles Arthur: „Workers' rights 'flouted' at Apple iPhone factory in China “, 
TheGuardian.com, 05. 09. 2013, sótt þann 18. 04. 2014 af 
http://www.theguardian.com/technology/2013/sep/05/workers-rights-flouted-apple-iphone-plant  
25

 „Selja "íslenskar“ lopapeysur sem eru prjónaðar í Kína“, Visir.is, 01. 06. 2012, sótt þann 18. 04. 2014 af 
http://www.visir.is/selja--islenskar--lopapeysur-sem-eru-prjonadar-i-kina/article/2012706019935  

http://www.theguardian.com/technology/2013/sep/05/workers-rights-flouted-apple-iphone-plant
http://www.visir.is/selja--islenskar--lopapeysur-sem-eru-prjonadar-i-kina/article/2012706019935
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hana og komist að niðurstöðu. Sjálfir valdhafar, ráðamenn og meirihlutinn geta haft rangt 

fyrir sér26. Mikilvægi framúrstefnunnar býr í þeirri staðreynd. Kreppan gaf henni nýjan 

vettvang, fólk fór að sjá og hlusta. Sprenging varð ekki bara í framúrstefnunni, heldur líka á 

öðrum listsviðum. Hugtakið krepputónlist var notað í umfjöllun um þá tónlist þar sem textar 

gagnrýndu hegðun og hugmyndafræði þjóðarinnar fyrir kreppu27. 

6. Einokandi þjóðfélagsgagnrýni 

     Gallinn er sá að margir erfiðleikar fylgja því þegar róttækar listir verða að ráðandi 

listastefnum. Fín lína er á milli gagnrýnis og yfirgangs gagnvart öðrum listmiðlum og stefnum. 

Ef við víkjum aftur að Íslenskri Listasögu þá er Hannes Lárusson einn þeirra listamanna sem 

hvað mest er skrifað um í V. bindi sögunnar. Vægið sem Hannes fær í bókinni má sjá í 

kynningu sjálfrar gjörningalistarinnar á Íslandi. Gjörningur hans á sýningunni Verið Velkomin 

frá 1983 er í bókinni notaður til að kynna dýptir og kosti stefnunnar í byrjun kaflans 

„Gjörningarlistin við upphaf níunda áratugarins“28. Síðar í bókinni er farið yfir feril hans, 

samstarf hans við aðra listamenn og alla þá vinnu sem hann lagði í uppbyggingu 

gjörningalistar á Íslandi. Þá er seinna farið dýpra í þátt hans í sýningunni Verið Velkomin. Þar 

er meðal annars umfjöllun um þá sýningu var meðal annars fjallað um gagnrýni Hannesar á 

stöðu listamannsins og handverks á Íslandi. Hannesi fannst íslenskt handverk annað hvort 

markaðssett og seld sem hálist eða algjörlega sniðgengin29.  Umrædd  mál hafa farið fyrir 

brjóstið á Hannesi í um 30 ár. Á þeim tíma hefur hann meðal annars haft mikil áhrif á nýrri 

gjörningalisthópa á borð við Gjörningaklúbbinn sem stofnaður var á síðari hluta 10. 

áratugarins30. Samkvæmt fimmta bindinu er Hannes Lárusson einn mesti áhrifavaldur á hinn 

íslenska listheim síðustu áratugi. Hvernig stenst þá að gagnrýnin list sé enn talin utangarðs? 

og sé í raun sú list sem samkvæmt höfundum bókarinnar megi flokka til hálistar. Það vekur 

upp spurningar um það hvort hann hafi rétt á að gagnrýna aðrar listastefnur fyrir elítisma 

þegar hann sjálfur er hluti af sterkri listaelítu.  

 

                                                           
26

 John Stuart Mill, Frelsið, þýð. Jón Hnefill Aðalsteinsson og Þorsteinn Gylfason (Hið íslenzka bókmenntafélag, 
Reykjavík, 2009) bls. 56-57 
27

 Jón Agnar Ólason, „Kreppa – hvert sem litið er“, Morgunblaðið, Mbl.is, 12. 06. 2009, sótt þann 20. 04. 2014 af 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1287141/  
28

 Harpa Þórsdóttir, Íslensk listasaga, Nýtt málverk, gjörningar og innsetningar, ritst. Ólafur Kvaran. Bls. 146-147 
29

 Eva Heisler, sama rit, bls. 226 
30

 Harpa Þórsdóttir, sama rit, bls. 176 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1287141/
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7. Fræðileg einokun í nútímanum 

     Íslenska Listasagan var harðlega gagnrýnd fyrir hlutdrægni í garð gjörninga og 

framúrstefnulistar á kostnað annarra listmiðla. Einn virtasti listfræðingur landsins, Aðalsteinn 

Ingólfsson var einn þeirra sem gagnrýndi hana harðlega bæði á prenti og í viðtölum. Í ritdómi 

lýsti hann meðal annars óánægju af einræðistilburðum Ólafs Kvarans sem kæmi niður m.a. á 

kvenlistamönnum og naívistum- og svo væri þetta allt kostað af almannafé31. Aðalsteinn 

gekk þó lengra, sagði bókverkið sleppa um 60 mikilvægum listamönnum auk þess sem allt 5. 

bindi væri eitt stórt klúður32. Aðalsteinn fjallaði líka um skort á tengingum listastefna og 

þeirrar pólitíkur sem hún sprettur upp úr. Sem dæmi þá hafi engar tengingar verið gerðar á 

milli landslagstengdra verka Georgs Guðna og fleiri listamanna við náttúruvernd á Íslandi33. 

Þegar landslagið kom aftur inn í listheiminn, þá voru orðnar háværar raddir innan 

þjóðfélagsins um náttúruvernd. Þegar litið er framhjá slíkum tengingum, þá sé verið að 

útiloka þann möguleika að t.d. málaralistin geti innihaldið áhrifamikla fræðilega gagnrýni en 

ekki að slík gagnrýni komi aðeins fyrir í hugmyndalist framúrstefnunnar. Aðalsteinn er ekki 

spar á gagnrýni á 5. bindinu þar sem hann segir að það vanti alla krítíska fjarlægð. Sem dæmi 

nefnir hann meiri umræðu um klukkutímagjörning en áratuga feril sumra listamanna34. Einn 

slíkur gjörningur er gjörningurinn Criticism and Space eftir Ásmund Ásmundsson. Texti 

gjörningsins er prentaður yfir heila opnu35. Og því fær sá gjörningur meira rými en áratuga 

langur ferlill sumra listamanna. Tryggvi Páll Friðriksson, kenndur við Gallerí Fold gekk lengra í 

sinni gagnrýni og kallaði bókina sögufölsun. Hann tók sérstaklega Karólínu Lárusdóttur fyrir 

sem þrátt fyrir að vera einn þekktasti og verðaunaðasti listamaður Íslands, fékk ekki rými í 

listasögunni. Tryggvi Páll spurði í ritdómi sínum af hvaða ástæðu. Var það vegna þess að hún 

tengdist ekki ákveðnum hópi listamanna eða væri viljandi ýtt til hliðar af því hún væri 

óframsækinn kvenmaður? Hann taldi líka skort á umræðunni um hið fræga fölsunarmál vera 

tilraunir fræðimanna til að hylja skömmina. Að það hafi tekið þá tíu ár að uppgötva 

falsanirnar. Hann tók sérstaklega fram að ekkert var minnst á Gallerí Fold á meðan minnst 

var á fjöldann allan af öðrum sýningarstöðum. Honum til mikillar gremju var minnst á gallerí 

                                                           
31

 Aðalsteinn Ingólfsson: „Bók hinna glötuðu tækifæra“, Tímarit Máls og menningar, ritstj. Guðmundur Andri 
Thorsson (Forlagið, Reykjavík, 73. árgangur, 1. hefti 2012) bls. 109 
32

 Aðalsteinn Ingólfsson, sama rit, bls. 110 
33

 Aðalsteinn Ingólfsson, sama rit, bls. 115 
34

 Aðalsteinn Ingólfsson, sama rit, bls. 116 
35

 Harpa Þórsdóttir, Íslensk listasaga, Nýtt málverk, gjörningar og innsetningar, bls. 178-179 
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sem aðeins var ein taska36. Það gallerí nefndist Gallerí “         ” og var stofnað af engum 

öðrum en Hannesi Lárussyni árið 197737. 

8. Geta bókverk gert öllum til geðs? 

     Aðalsteinn sagði sjálfur í viðtali að slíkar listasögur gætu yfir höfuð verið úreltar. Aldrei 

væri hægt að gera öllum til geðs. Til viðbótar hafa nýir miðlar, líkt og internetið auðveldað 

allan aðgang að list38. Auðvitað þarf að skera niður, miklu þarf að sleppa ef eitthvert 

heildaryfirlit ætti að haldast. Þar á meðal þarf að ákveða hvað eigi heima í bókum um íslenskt 

handverk, arkitektúr, ljósmyndun og svo framvegis. Aftur á móti má spyrja hvort úreltum 

útgáfum fylgi úreltar hugmyndir, líkt og sá niðurskurður sem hefur verið gerður innan 

listasögunnar í gegnum aldirnar. Því hefði verið betra að eyða styrkjunum í hönnun 

vefsvæðis sem myndi auðvelda alla gagnaleit á íslenskri list? Ef þokkaleg vinna yrði lögð í slíkt 

vefsvæði væri nær endalaust rými fyrir bæði upplýsingar og breytingar. Áður en það gerist, 

eru bókverk þægilegustu lausnirnar þótt staðlaðar séu. Gremja ímissa aðilla er því 

auðskiljanleg. 

9. Aðrir gallar bókverka 

     Gaman er að bera Íslenska listasögu og Floru Islandicu saman. Listasagan var gerð fyrir 

ríkisstyrki og var gagnrýnd fyrir skort á undirbúningi og vönduðum vinnubrögðum. Meðal 

annars fólst gagnrýnin í því að bækurnar voru límdar saman en ekki saumaðar. Það er þess 

valdandi að óþjálla er að opna þær og endingartíminn er styttri39. Þrátt fyrir styrki og ýmsar 

styttri leiðir við útgáfu  kostaði verkið um 50.000 krónur þegar það var gefið út40, en í dag er 

hægt að nálgast hana á helmingi lægra verði41. Ef Listasagan er borin saman við Floru 

Islandica, þá var hún, eins og áður kom fram, ekki gerð fyrir neina styrki. Á móti voru 

blaðsíðurnar prentaðar í Kína. Allur frágangur er til fyrirmyndar. Hún var handinnsaumuð í 

stað límingar Íslensku listasögunnar. Flora Islandica varð eingis helmingi dýrari þegar upp var 

                                                           
36

 Tryggvi Páll Friðriksson: „Sögufölsun“ Listapósturinn, sótt þann 17. 04. 2014 af http://listaposturinn.is/?p=70  
37

 Eva Heisler, Íslensk listasaga, Nýtt málverk, gjörningar og innsetningar, bls. 265  
38

 Aðalsteinn Ingólfsson og Dagur Gunnarsson, viðtal Víðsjás um skrif Aðalsteins: „bók hinna glötuðu tækifæra“ 
Víðsjá, 07. 03. 2012, sótt þann 15. 03. 2014 af http://www.ruv.is/frett/ras-1/bok-hinna-glotudu-taekifaera  
39

 Jón Viðar Jónsson: „Hin umdeilda listasaga“, Dv.is, 04. 12. 2011, sótt þann 21. 03. 2014 af 
http://www.dv.is/menning/2011/12/4/hin-umdeilda-listasaga/  
40

 „ÍSLENSK LISTASAGA frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar“, Listasafn Íslands, sótt þann 23. 02. 2014 
af http://www.listasafn.is/?i=95&b=54,1532&offset=&offsetplace=&expand=-65 
41

 „Íslensk listasaga“, Forlagið, sótt þann 23. 02. 2014 af http://www.forlagid.is/?p=584154 

http://listaposturinn.is/?p=70
http://www.ruv.is/frett/ras-1/bok-hinna-glotudu-taekifaera
http://www.dv.is/menning/2011/12/4/hin-umdeilda-listasaga/
http://www.listasafn.is/?i=95&b=54,1532&offset=&offsetplace=&expand=-65
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staðið en Íslenska listasagan. Ólíkt listasögunni þá á verðið á Flora Islandica að öllum 

líkindum eftir að  hækka með tímanum þegar hún verður fágætari. Ef litið er á útgáfuferli 

bókanna má sjá allan kostnaðinn við að gefa út slík stórvirki og þá erfiðleika sem fylgir slíkum 

útgáfum. Ef sá heimsvæddi kapítalismi sem Fallegasta bók í heimi gagnrýnir yrði bannaður, 

hefði þá verið hægt að gefa út Floru Islandicu? Væri hægt að gefa út slík bókverk ef þau væru 

ekki ríkisstyrkt? Gæti því verið að slíkur heimskapítalismi gefi utangarðslistum tækifæri til að 

tjá sig, tækifæri sem stofnanavæddur listheimur gefur ekki? Gagnrýni Fallegustu bókar í 

heimi snýst þó ekki um að víkka út einokunarveldi framúrstefnunnar. Virðast höfundar ekki 

hafa gert sér grein fyrir sinni eigin stöðu. Spurningin er sú, hvort sjálf Íslensk listasaga hafi 

séð sjálf um að draga broddinn úr gagnrýninni. Að hún verði dæmi um listræna einokun 

frekar en að miðil fyrir frjóar listhugmyndir sem sumar innihalda góða og gilda gagnrýni. 

Ákveðna kaldhæðni er þó hægt að finna í þeirri einokun. Ríkisstyrkir eru rótin sem viðheldur 

einokuninni.  

10. Áhrif listrænnar einokunar 

     Slíkar einokanir eru ekki bara af hinu slæma. Þær hafa í gegnum tíðina skapað háværar 

gagnrýnisraddir sem oft hafa leitt af sér róttækar breytingar. Má því þakka slíkum 

einokunum fyrir að hafa skapað grunn fyrir nýja strauma. Ef fyrri listeinokanir á Íslandi eru 

skoðaðar aftur í tímann, má sjá áhugaverðan fræðigrunn sem skapaðist í kjölfarið. Til 

viðbótar risu heilu listastefnurnar upp úr baráttunni gegn slíkri einokun.  

     Eins og áður kom fram þá sáu áhrifamikklir einstaklingar hérlendis um einokun 

landslagsverksins í marga áratugi. Illa var farið með þá list sem ekki féll af þeirra kröfum. Þar 

má helst nefna Finn Jónsson og þær viðtökur sem hann fékk eftir rúmlega fimm ára listnám í 

bæði Kaupmannahöfn og við ýmsa listaskóla í Þýskalandi á árunum 1919-192542. Viðtökurnar 

voru það slæmar og gagnrýnin á kúbískum verkum hans að hann skipti stílnum út fyrir 

rómantískari málverk af sjónum og sjómönnum. Kúbísk verk hans voru sögð vera óþjóðleg 

eftiröpun á erlendum tískubylgjum. Líkt og Björn Th. Björnsson skrifaði í listasögu sinni, þá 

                                                           
42

 Frank Ponzi: „Listamaður á undan sinni samtíð“, Finnur Jónsson, þýð. Sigrýn Ástríður Eiríksdóttir og Bernard 
Scudder, (Almenna bókafélagið, Reykjavík, 1983) bls. 7 
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undraðist hann umrædda gagnrýni. Þjóðin sjálf hafði á þeim tíma haft lítil kynni af 

landslagsmálverkinu, í raun aðeins í nokkra áratugi43.  

     Íslensk pólitík átti þó eftir að hafa aukin afskipti af myndlistinni á næstu áratugum. 

Botninum var náð þegar Jónas Jónsson frá Hriflu hélt háðsýningu árið 1942 í Alþingishúsinu á 

því sem honum fannst úrkynjuð list. Þar fengu að hanga listaverk eftir Jón Stefánsson, Jón 

Engilberts, Gunnlaug Scheving, Þorvald Skúlason og Jóhann Briem. Nokkrum dögum síðar 

hélt Jónas aðra sýningu á þjóðlegri og góðri list. Á þeirri sýningu fékk þó Jón Stefánsson að 

eiga landslagsverk. Þau afskipti sem pólitíkin átti eftir að hafa á hinum íslenska listheimi áttu 

eftir að vara allt fram á 7. áratug síðustu aldar44. Nú á dögum er háðsýning Jónasar hlægileg 

og jaðrar við að vera aumkunarverð. Sterk tengsl má sjá milli sýningar Jónasar og annarra 

sýninga sem fasistar héldu sunnar í álfunni á sama tíma. Þessu til viðbótar voru 

expressjónistarnir á sýningu Jónasar meðal frægustu listamanna Íslandssögunnar. Fáir 

listunnendur nútímans myndu sjá hið úrkynjaða í list þeirra eða gera greinarmun á 

landslagsmálverkum og expressjónismans. Í tilfelli Jóns Stefánssonar gerði hann mörg verk 

sem flokka mætti undir báða hópa. Öllu alvarlegri undirtón hafði þessi sýning en eingöngu 

fordóma og íhaldsemi Jónasar í garð nýbreytni. Hann var formaður menntamálaráðs sem 

hafði umsjón með öllum listaverkakaupum ríkisins ásamt því að úthluta öll listamannalaun á 

vegum ríkisins. Háðsýningin sjálf var sama ár færð yfir í búðarglugga Gefjunar í Aðalstæti svo 

alþýðan myndi sjá hryllinginn. Var því um stríðsyfirlýsingu við ákveðna listamenn að ræða, í 

það minnsta mjög beinsskeytt skilaboð45. Þessi atburður er kirfilega skráður niður í listasögu 

Íslendinga. Ákveðin meðvitund fylgdi, líkt og aukin meðvitun um frelsi listamanna til 

tjáningar. Hugtök líkt og þjóðernishyggja voru dregin í efa.  

     Mun nýrra dæmi um andstöðu gegn elítisma listheimsins má finna í svokallaðri femínískri 

list sem varð vinsæl á 8. áratugi síðustu aldar. Mjög fróðleg yfirlitssýning var haldin þar sem 

slík verk voru tekin fyrir. Það var sýningin Með viljann að vopni sem var haldin 4. september 

til 7. nóvember árið 2010 á Kjarvalsstöðum. Þar voru aðeins sýnd verk kvenna sem 

flokkuðust undir femíníska list. Verkin spruttu upp úr miklum deilum sem áttu sér stað 

innanlands og mörg þeirra tengdust því sósíalisma, and-kapítalisma, gagnrýni á NATÓ og 

aukinni meðvitund um náttúruvernd. Til viðbótar fygdi að sjálfsögðu gagnrýni á karllægt vægi 
                                                           
43

 Björn Th. Björnsson, Íslenzk myndlist á 19. og 20. öld, I. bindi, (Helgafell, Reykjavík, 1964) bls. 195 
44

 Æsa Sigurjónsdóttir, Íslensk listasaga, Þjóðerni, náttúra og raunveruleiki, bls. 14 
45

 Gunnar J. Árnason, Íslensk listasaga, Þjóðerni, náttúra og raunveruleiki, bls. 204 
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hálistar. Þær gerðu það með notkun á mjúkum skúlptúrum, textíl og keramik46. Sú femíníska 

list sem spratt upp er gott dæmi um framúrstefnulist, henni fylgdi gagnrýni á bæði 

stjórnskipulag landsins og listheimsins. Það sem gerir þessa listastefnu að einni merkilegustu 

nýframúrstefnu heims er að henni fylgdi merkileg endurskoðun á sjálfri listasögunni. Með 

óhefðbundnu vali á efniviði voru femínískir listamenn að mótmæla því hvaða miðla karlar 

flokkuðu sem list. Spurningin var einföld: Voru veggteppi ekki list af því að konur saumuðu 

þau? Ein frægasta listfræðiritgerð sem skrifuð var á 8. áratugnum "Why Have There Been No 

Great Women Artists?" eftir Lindu Nochlin. Í ritgerðinni benti hún á þá erfiðleika sem 

kvenkynslistamenn mættu. Sú list sem konur unnu til þess að skreyta heimilin voru talin til 

handverks, ekki listar47. Greinar sem þessar urðu til þess að leitað var að kvenkyns 

listamönnum í gegnum söguna. Listakonur líkt og Judith Leyster voru enduruppgötvaðar sem 

vakti upp spurningar um af hverju þeim var gleymt. Þær virðast hafa verið markvisst skrifaðir 

út úr listasögunni af karlmönnum48. Listsagnfræðingar á borð við Nochlin sýndi með 

einföldum hætti fram á skekkjur og takmarkanir listasögunnar. Endurskoðun listasögunnar 

fylgdu nýjar áherslur í stað endurtekninga. Til viðbótar leiddi endurskoðunin af sér ýmis 

konar endurmat á utangarðslist minnihlutahópa, t.d. óvestrænni list. 

     Þessar áherlsur má enn sjá í hinum íslenska listfræðiheimi. Bækur hafa verið skrifaðar til 

þess að endurskoða hina íslensku listasögu. Endurskilgreina þurfti hugtakið há-list. Til 

viðbótar fylgdi aukin vitund um nauðsyn slíkra endurskoðanna. Þær veita dýpri heildarsýn 

þar sem gleymd list er dregin upp á yfirborðið. 

     Þessar áherslur náðu til Íslands og eitt besta dæmið er bókin Huldukonur í íslenskri 

myndlist eftir Hrafnhildi Schram. Í þeirri bók er meðal annars fjallað um listferil Svövu 

Þórhallsdóttur. Hennar framlag til hins íslenska listheims voru handmálaðir postulínsgripir49. 

Um er að ræða listgrein sem lengst af var talin iðngrein og því ekki efniviður í listasöguna. 

Gagnrýnin á Íslenska listasögu fellst meðal annars í því að slíkar áherslur hafi ekki skilað sér. 

Þó voru gerðar tilraunir til þess. Meðal annars með því að skrifa um Kareni Agnete sem var 
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 „The Will as a Weapon - Review 1970 – 1980“, Listasafn Reykjavíkur sótt þann 11. 03. 2014 af 
http://www.artmuseum.is/desktopdefault.aspx/tabid-2182/3369_read-1663/date-1564/  
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 Carolyn Korsmeyer, Gender and Aesthetics, An introduction, (Routledge, Taylor & Francis Group, New York og 
London 2004) bls. 74 
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 Carolyn Korsmeyer, sama rit bls. 34 
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 Hrafnhildur Schram, Huldukonur í íslenskri myndlist, (Mál og Menning, Reykjavík 2005) bls. 182-183 
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gift landslagsmálaranum Sveini Þórarinsyni50. Karen er dæmigerð dönsk yfirstéttardama sem 

kynntist fátækum, íslenskum bóndasyni og flutti með honum til Íslands í torfbæ foreldra 

hans í Þingeyjarsýslu. Listasagan var gagnrýnd harðlega fyrir að minnast ekki á aðrar slíkar 

konur, þar á meðal Tove Ólafsson51. Aukin viðurkenning handverksins skilaði sér alls ekki inn í 

síðari bindi listasögunnar. Hannes Lárusson hafði sjálfur gagnrýnt vafasamt samband 

handverks og hálistar hérlendis. Hann gagnrýndi að sumt íslenskt handverk væri markaðssett 

á meðan annað handverk væri sniðgengið52. Gagnrýnir hann því það handverk sem flokkist til 

hálistar á sama tíma og Íslensk listasaga taki hans list fram yfir alla hönnun. Virðist Hannes 

sjálfur hafa lítinn skilning á því að hann sjálfur sé hluti vandans. Hans eigin list er tekin fram 

yfir allt handverk, hvort sem hún flokkist undir hálist eður ei. 

11. Hvaða umfjöllun fékk Eggert í listasögunni? 

      Einn þeirra listamanna sem fékk mjög takmarkaða umfjöllun var sjálfur Eggert Pétrusson. 

Í byrjun er því lýst hversu virkur hann var í íslenskri hugmyndalist á 8. og 9. áratugnum áður 

en hann fór að teikna fyrir íslensk náttúruvísindi 53. Annars er ekkert fjallað meira um þær 

teikningar né bókar hans Floru Islandicu þátt fyrir að nýjustu verkin í Listasögunni voru frá 

árinu 2009, ári eftir útgáfu Floru Islandicu. Sú litla og takmarkaða umfjöllun sem landsfræg 

blómamálverkum Eggerts fengu, var hvorki fugl né fiskur. Eggert fær þó meiri umræðu í 

bókinni en þó aðeins um fyrri starfsemi sína innan hugmyndalistarinnar. Ef umfjöllun Eggerts 

er síðan borin saman við þá umfjöllun sem bæði Ásmundur og Hannes fengu, endurspeglar 

það vel gagnrýni Aðalsteins.  

12. Takmarkanir hins íslenska fræðigrunns 

     Aðalsteinn Ingólfsson minntist á fræðilegan skort þegar kemur að listum hérlendis í 

gagnrýni sinni54. Þennan skort má ekki aðeins sjá í Íslenskri listasögu, heldur líka í allri 

umræðunni um Fallegustu bók í heimi. Ein staðreind virðist fara fram hjá flestum, Flora 

Islandica var ekki aðeins listaverk Eggerts. Hvaða umræðu fengu Snæfríður og Hildigunnur en 

þær fengu hönnunarverðlaunin fyrir Floru Islandicu? Þær unnu fyrstu verðlaun alþjóðlegu 
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 Hrafnhildur Schram, Íslensk listasaga, Frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar, Þjóðerni, náttúra og 
raunveruleiki, ritstj. Ólafur Kvaran ( Myndlistasafn Íslands, Forlagið, Reykjavík, 2011) 
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 Aðalsteinn Ingólfsson, „Bók hinna glötuðu tækifæra“ bls. 112 
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 Eva Heisler, Íslensk listasaga, Nýtt málverk, gjörningar og innsetningar, bls. 226 
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hönnunarkeppninnar The Cup Awards fyrir útgáfuverk (Best of publications) sem varð þess 

valdandi að Crymogea, útgefandi bókarinnar sagði hana fegurstu bók í heimi55. Þrátt fyrir það 

að nafn innsetningarinnar Fallegasta bók í heimi sé bein tilvitnun í árangursríka 

hönnunarvinnu Snæfríðar og Hildigunnar, þá varð engin umræða í kjölfarið  hvort Fallegasta 

bók í heimi væri árás á verðlaunaða vinnu þeirra. Eins og áður kom fram eru blaðsíður Floru 

Islandicu prentaðar í Kína56. Þrátt fyrir að teikningar Eggerts væru prentaðar í fyrsta skiptið í 

raunstærð og hver bók árituð af honum, var ekki verið að klína sjálfar teikningarnar út. Því er 

talsverður munur á Fallegustu bók í heimi og kroti Umaniec á Rothko málverkið. Dýrmæti 

bókarinnar stafar af þeirri vinnu sem lagt var í hana, enda hand-innbundin og pökkuð. Þegar 

það kom að gagrýni Fallegustu bókar í heimi þá voru teikningar Eggerts prentaðar með 

fjöldaframleiddum hætti. Á móti var hönnunarvinnan ekki fjöldaframleidd þar sem bókin var 

handinnsaumuð. Það má líka réttilega minnast á hlut Tinnu Grétarsdóttur í Fallegustu bók í 

heimi. Hún er ekki listamaður, heldur grafískur hönnuður. Hún var líka sú sem minnst fór fyrir 

í þríeykinu. Af hverju fjallaði enginn um þátt þessara þriggja kvenna í allri listsköpuninni? Það 

má yfirfæra gagnrýni Tryggva Páls á það af hverju ekki var skrifað eitt orð um Karólínu 

Lárusdóttur í Íslenskri Listasögu  yfir á það af hverju ekki var fjallað um hlut kvenna í 

umræddu verki. Er það vegna þess að þær voru kvenmenn sem voru ekki nógu duglegar að 

trana sér fram í allri umræðunni eða að listaelítan sé enn karllæg57? Munur er þó á fyrrum 

listasögum og þeirri nýju. Með gagnrýni á þeim eldri hefur mikil meðvitund um slíkan 

elítisma skila sér inn í hinn íslenska fræðiheim.  

13. Deilur drógust á langinn 

          Deilurnar um Fallegustu bók í heimi drógust á langinn og urðu loks að dómsmáli árið 

2013 þegar Ásmundur kærði Kristin E. Hrafnsson fyrir meiðyrði. Kæran var í kjölfarið af 

ritdeilum sem fylgdu skrifum Kristins um ráðningu nýs rektors við Listaháskóla Íslands58. 

Kristinn sendi Morgunblaðinu grein sem lýsti óánægju hans með ráðningu Fríðu Bjarkar 

Ingvarsdóttur sem nýs rektors Listaháskólans. Ásmundur taldi sig þurfa að svara skrifunum 

þótt þau tengdust honum ekki beint. Ásmundur byrjaði svargrein sína tí Morgunblaðinu á því 
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að segja Kristin vera að ráðast á mannorð og heiður Fríðu. Vanhugsaðar staðhæfingar lét 

hann síðan falla: „Kristinn E. Hrafnsson sem titlar sig sem myndlistarmann þótt hann hafi 

fyrst og fremst haslað sér völl sem myndhöggvari.“ Bréfið birtist í Morgunblaðinu þann 8. 

maí 201359. Skrif Ásmundur voru afar óheppileg því sá greinarmunur sem hann gerði á milli 

myndlistarmanns og myndhöggvara kom sjálfum skrifum Kristins lítið við. Hvaða máli skiptir 

það um rétt Kristins til þess að gagnrýna ráðningu hvort hann sé myndlistarmaður eða ekki? 

Rúmt eitt og hálft ár var liðið frá útgáfu Íslensku listasögunnar sem gagnrýnd var harðlega 

fyrir að hafa sjálf gert svipaðan greinarmun. Upp úr sauð þegar Kristinn svaraði Ásmundi í 

sama ómálefnalega tón. Kristinn þurfti af einhverjum ástæðum að taka það fram að 

Ásmundur sjálfur væri þekktastur fyrir að eyðileggja listaverk annarra. Ásmundur kærði 

Kristin fyrir þau ummæli og krafðist að Kristinn borgaði sér eina milljón króna í skaðabætur til 

viðbótar við 150 þúsund krónur í málskostnað og að birta dóminn í dagblaði60. 

Bréfaskrifunum lauk þó ekki fyrr en Hannes Lárusson kom sjálfur með hálfskoplegt innlegg 

inn í umræðuna. Í bréfi hans til Morgunblaðsins ritaði hann að listsköpun væri einn 

mikilvægasti kafli hvers þjóðfélags, „Það er ekki síst í gegnum listaverk og listrænar athafnir 

sem þjóðirnar birtast og finna endurnýjunarkraft sinn“61. Þeirri rómantísku ræðu fylgir lýsing 

á listrænum tilþrifum Kristins. Hann ætti ekki að vera að gagnrýna það sem hann vissi ekkert 

um. Hann væri jú aðeins myndlistarmaður að nafninu til vegna þess hversu lítið hann hefði 

sinnt listsköpun í mörg ár. Hann ætti ekki að láta vanþekkingu sína um málefni Listaháskólans 

verða þess valdandi að Fríða fengi ómaklega gagnrýni og síðar Ásmundur fyrir það eitt að 

koma henni til varnar með málefnalegu svari. Hversu málefnalegt svar Ásmundar hafi verið 

má gagnrýna en Hannes gekk enn lengra. „Eineltistilburðir innan listaheimsins beinast alltaf 

gegn framsæknum listamönnum og miðast að því að uppræta áhrif þeirra. Ef rammt kveður 

að eineltinu getur þetta á tímabilum dregið töluverðan brodd úr listnemum og listamönnum 

yfirleitt“62. Sú staðhæfing kemur eins og þruma úr heiðskíru miðað við þá gagnrýni sem 

listasagan hafði hlotið stuttu áður. Sjálfur hafði hann beitt gagnrýni sinni á niðrandi hátt gegn 

listsköpun annarra. Fræðimenn höfðu síðan staðfest þá eineltistilburði sem listheimurinn 

hefur alla tíð verið ásakaður um. Ef svar Hannesar  var til komið vegna þeirrar gagnrýni sem 
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hann fékk sjálfur fyrir Fallegustu bók í heimi er hann enn og aftur að misskilja þær ásakanir 

sem hann fékk á sig. Gagnrýnin missti marks vegna eineltistilburða þeirra sjálfra. Dómstólar 

höfðu sem betur fer skilning á því að Kristinn hafði rétt til þess að dæma list. Í staðhæfingu 

Kristins um Ásmund hefði falist sú yfirlýsing að hann kynni betur að meta list Eggerts. Það er 

skoðun sem hann hefur rétt á að hafa. 

14. Fræðileg íhaldssemi 

     Geta framúrstefnur verið íhaldssamar? Svarið er einfalt: Já. Í umræðunni um framúrstefnu 

er nánast skylda að mynnast á fræðimanninn Peter Bürger. Hann skipti framúrstefnunni í tvo 

flokka. Söguleg framúrstefna var samkvæmt honum róttækur grunnur, sneisa fullur af 

hugmyndafræði og væntingum til sjálfrar listarinnar63. Síðara skeið framúrstefnunnar var hin 

stofnanavædda ný-framúrstefna sem samkvæmt Bürger var geld eftirlíking, eftiröpun á mun 

merkari listastefnu64. Hugtakið söguleg framúrstefna var því skapað undir formerkjum 

rómantískrar íhaldssemi. Að til hafi verið hin æðri list, há-list framúrstefnunnar sem síðan 

úrkynjaðist með kapítalisma og tíma.  

     Frægt svar fræðimannsins Hal Fosters er líka oft notað í umræðunni um framúrstefnu. 

Hann benti á að hún hefði þróast með stofnanavæðingu og byggi því yfir meiri sjálfhverfu en 

fyrri listastefnur65. Dæmi um slíkan framúrstefnulistamann er Andy Warhol, listamaður sem 

Hannes Lárusson hefur oft vitnað í, bæði fyrir og eftir Fallegustu bók í heimi. Ákveðinn 

brandari fólst nefnilega í list Warhols sem var fjöldaframleidd af hóp hans í stúdíói sem nefnt 

var Faktorían66. Ef litið er aftur á Fallegustu bók í heimi þá skortir þessa sjálfsgagnrýni. Þeir 

Ásmundur og Hannes voru duglegir, bæði að verja sína listastefnu með kjafti og klóm ásamt 

því að efast um gildi annarra listmiðla opinberlega. Á móti þurfti Warhol heldur hvorki að 

berjast fyrir sínum hagsmunum né list. Hluti af listsköpun hans fólst í því að hann gat selt ríku 

fólki dýra og fjöldaframleidda list. Samtímis gerði sú list honum og samstarfsmönnum hans 

kleyft að lifa bóhemlífi í New York.  
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     Aðstæðurnar hérlendis eru þó allt öðruvísi en þær sem Warhol bjó við. Fjármunir eru allt 

aðrir, þá sérstaklega eftir kreppu. Listastefna sem fær nýjan byr eftir kreppu er ekki 

listastefna sem þrífst engöngu á peningum. Til viðbótar, ef aftur er vitnað í blogg Tryggva 

Þórs, má sjá í Fallegustu bók í heimi, fyrirlitningu á markaðssetningu og sölu listaverka67. 

Ólíkt Warhol þá eru ekki aðstæður hérlendis sem bjóða upp á sjálfhverfu hans eða leik hans 

með listaheiminn. Í staðinn einkennist staðan af frekar hörðum deilum lista- og fræðimanna 

um hvaða list sé best. 

15. Endalausar deilur listheimsins 

     Margar hagsmunabaráttur hafa átt sér stað innan listheimsins. Ekki þó bara á milli 

kaupenda og seljanda, heldur líka milli listamanna. Eitt frægt dæmi um rifrildi listamanna um 

hvaða listform væri æðst voru bréfaskrif Leonardo da Vinci og Michelangelos. Leonardo 

skrifaði að málverkið væri æðra skúlptúrnum. Málverkið sýndi meira, skapaði meiri blekkingu 

með litum og formúlum en skúlptúrinn gæti nokkurn tímann gert. Michelangelo svaraði 

skrifunum nokkrum áratugum síðar. Þar sagði hann skrif Leonardos einkennast af algjöru 

þekkingarleysi í garð höggmyndlistar68. Hægt væri að kafa dýpra í sagnfæði 

endurreisnarinnar og tilraunir listamanna til þess að komast í betri stöður innan 

samfélagsins. Staðreyndin er þó sú að listamenn hafa í gegnum aldirnar þurft að berjast fyrir 

tilveru sinni og list sinni á kostnað annarra listastefna. Þegar takmarkaður markaður er til 

staðar verður harkan mikil og erfitt verður að fá hlutlaust sjónarhorn á slíkar deilur. 

Séstaklega þegar sumir skjóta áður en þeir spyrja.  

16. Takmarkanir allra fræðiskrifa 

     Allir listfræðingar sem reyna að skilgreina listhugtakið lenda í vandræðum. Listhugtakið er 

opið og síbreytilegt og því er ómögulegt að njörva það niður. Þegar skilgreining er komin á 

blað hafa breytur innan listheimsins þegar átt sér stað. Kenning Fosters um framúrstefnu var 

sett fram til þess að sanna þá þróun. Íslensk listasaga var meðal annars gagnrýnd fyrir að 

benda ekki á slíka þróun.  Aðalsteinn benti sérstaklega á náttúrutengd verk og aukna vitund 

þjóðfélagsins um náttúruvernd69. Á móti bendir Listasagan þó á fyrrum galla 

landslagsverksins. Að pólitíkusar hafi krafist einfaldrar, náttúrutengdrar, auðlæsilegrar listar 
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af listamönnum70. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan þá. Miklar deilur urðu til t.d. út af 

Kárahnjúkum og mikill fréttaflutningur var frá mótmælunum sem áttu sér stað71. Svipaða 

sögu má segja af vegavinnunni í Gálgahrauni. Gálgahraun er hvað þekktast fyrir fjölda 

málverka sem Jóhannes S. Kjarval málaði af Gálgahrauni og Gálgakletti. Þau 50 -70 verk sem 

Kjarval málaði af hrauninu á yfir 20 ára tímabili munu því eflaust hafa aðra merkingu fyrir 

komandi kynslóðir72. Gagnrýni Aðalsteins má síðan færa yfir á nær hvaða liststefnur sem er. 

Þar á meðal sjáft bókverkið. Óþarfa pappírsnotkun er litin hornauga og aðrir miðlar eru að 

taka yfir. Miðlar sem eru náttúruvænni, minnka þungaflutninga á efnivið, hafa aukna 

möguleika á yfirferð, leiðréttingu og auknu gagnamagni eru að taka völdin. Orðið er að verða 

stafrænt. Þrátt fyrir byltinguna í prenttækni og þá dreifingu þekkingar sem henni fylgdi, 

heldur þróunin áfram. Fjöldaframleiðslan sem prenttæknin bauð upp á var einn helsti kostur 

bókverksins. Að sama skapi var hún hennar Akkilesarhæll. Nýar aðferðir bjóða upp á betri 

dreifingu og gera bókina úrelta. Bókin sjálf er að verða að minnismerki um liðna tíma sem 

veita henni aukna merkingu, krítíska fjarlægð á sjálfum miðlinum.   

     Bókverkið sjálft er því minnisvarði um kosti fjöldaframleiðslunnar. Fræðimaðurinn Walter 

Benjamin áttaði sig á kosti fjöldaframleiðslunnar fyrir listköpun. Hann taldi að  

fjöldaframleiðsla listar væri af hinu góða. Fjöldaframleiðsla passaði betur við hinn sósíalíska 

boðskap en ekki elítísk há-list. Hann var líka meðvitaður um galla fjöldaframleiðslunnar, 

hvernig hún réðst á höfundarhugtakið, til viðbótar við að gera listina hversdagslegri. Á móti 

tryggði fjöldaframleiðslan að sjálfur almúginn gæti nálgast listina í meira mæli, og hann gæti 

lært að meta hana og dæma73. Benjamin hélt því fram að með slíkri þjálfun gæti 

fjöldaframleidd list hjálpað almúganum að sjá í gegnum fasisma. Á sama tíma gæti listin enn 

þjónað kröfum byltingarsinnaðrar listar74. Kenninguna setti hann þó fram í umræðunni um 

kvikmyndir. Kenningunni fylgir ákveðinn galli ef litið er til áróðursmynda nasismans og þeirri 

staðreynd að þær hjálpuðu þýsku þjóðinni ekki að sjá í gegnum áróðurinn. Hægt er þó að 
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nota kenninguna til að benda á þá möguleika sem fjöldaframleiðsla býður upp á. Hún hefur 

nú þegar verið notuð í sköpun lista, meðal annars í verkum sjálfs Warhols. 

17. Samantekt 

     Ef umræðan um Fallegustu bók í heimi er tekin saman, inniheldur hún fjöldan allan af 

gömlum mýtum. Enn þurfa aðilar að útskýra fyrir almúganum að um flókna list sé að ræða. 

Að hugmyndaheimurinn á bak við sé til. Á sama tíma sést hroki list- og fræðimanna í garð 

annarra listastefna. Síðar er salti stráð í sárin með síðari bréfaskrifum Hannesar þar sem 

hann segir að róttækar listir séu mikilvægar fyrir sjálft samfélagið og veiti á það einstaka sýn. 

Á sama tíma á mjög takmarkaður og elítískur hópur að sjá bæði um gagnrýnina og að lesa í 

hana. Sá litli hópur virðist líka vera sá eini sem má túlka hvaða listir séu í raun róttækar. 

Sjálfur skrifaði Hannes beinlínis að öll utanaðkomandi gagnrýni á róttækar listir væru 

einelti75. Sú útópía sem hann vill lifa í felur í sér að hans hugmyndalist geti ráðið ríkjum með 

heilbrigðri gagnrýni sem enginn hafi þó rétt eða þekkingu til að gagnrýna. Það verður til þess 

að þess lags listir geti aðeins veitt mjög hlutbundna, elítíska sýn á samfélagið í stað frjórrar, 

margþættrar gagnrýnis. Skrif hans voru því í mótsögn við hans eigin kröfur um fjölbreytta, 

heilbrigða gagnrýni sem listir ættu að veita á þjóðfélaginu. Sérstaklega eftir að kreppan sýndi 

fram á mikilvægi slíkrar gagnrýni. Foster hafði því rétt fyrir sér um þróun ný-

framúrstefnunnar, hún sé stofnanavædd, líkt og allar fyrri, ráðandi listastefnur76. Því má ekki 

búast við meiru af henni en öðrum ráðandi liststefnum. Þær sjálfar eru hlutdrægar og oft á 

tíðum með ofsóknartilburði eftir að vera orðnar stofnanavæddar. eftir stofnanavæðingu. 

And-kapítalismi er ekki það sama og and-stofnanavæðing. Hérlendis er um fræðilega 

stofnanavæðingu að ræða vegna skorts á markaði fyrir slíka list. Sjálfur fræðilegi grunnurinn 

er verulega takmarkaður og stór hluti samfélagsins virðist ekki hafa neinn áhuga á honum.       
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18. Lokaorð 

     Þrátt fyrir þá gagnrýni sem sett hefur verið fram, er þó ekki verið að reyna að fella 

sleggjudóma um hvaða verk eiga mestan rétt á sér. Fræðileg gagnrýni er mikilvæg í okkar 

samfélagi og hún eflir þann fræðigrunn sem við Íslendingar þurfum að leggja rækt við. 

Fallegasta bók í heimi og Íslensk listasaga hafa skapað frjóa umræðu. Kenningu Benjamins 

fylgir ákveðin virðing í garð almennings. Almenningur er ekki einsleitur hópur sem þarf að 

fylgja ströngum fyrirmælum. Einstaklingar eiga að geta sjálfir gagnrýnt og sýnt fram á virka, 

sjálfstæða hugsun. Verkin hafa bent átakmarkanir og erfiðleika bókmiðilsins. Ákveðna biturð 

má þó finna í garð þeirra sem hafa reynt að loka umræðuna af. John S. Mill hitti naglann á 

höfuðuið, ráðamenn höfðu líka rangt fyrir sér77. Það sama á við um bæði þátttakendur og 

fræðimenn. Engin ein sönn aðferð getur skilgreint listhugtakið. Hugtak sem enn er ekki dautt 

því enn er verið að rífast um það. Frá fræðilegu hliðinni er því varla annað hægt en að líta svo 

á að allar deilur séu til góðs, þar sem þær benda á ný sjónarhorn og verða til þess að víkka út 

sjóndeildarhringinn. Það verður mjög spennandi að fylgjast með þróun nýrra miðla og þeirrar 

vitundar sem fylgdi takmörkunum eldri miðla. Vonandi verður umræðan  málefnaleg og 

skilar okkur í skýrri mynd og víkkun fræðigrunnsins. 
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