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Ágrip
En aðalatriðið er náttúrlega þetta skal ég segja þér að fólk fær
yfirleitt tækifæri sem tengjast hæfileikum þess.
Segir faðir ungs listamanns og hitti naglann á höfuðið. Við ættum öll að fá notið styrkleika
okkar og hæfileika.
Ritgerðin er byggð á niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar og fjallar um möguleika listafólks
með þroskahömlun til þess að skapa sér tækifæri á sviði myndlista. Listafólkið sem fjallað er
um á það sameiginlegt að hafa verið jaðarsett að einhverju leyti þegar kemur að tækifærum til
listnáms og möguleikum til þátttöku í listheiminum. Markmið rannsóknarinnar er að öðlast
þekkingu og skilning á því hvaða tækifæri bjóðast fólki með þroskahömlun til að byggja upp
feril í listum og skoða hvar hindranir fyrir því liggja. Jafnframt að öðlast innsýn í vinnuferli
listafólksins og hvata að listsköpun í þeim tilgangi að meta hvernig styðja má við það.
Þátttakendur í rannsókninni voru tólf talsins. Af þeim eru fjórir skilgreindir sem
lykilþátttakendur, en þeir eiga það sameiginlegt að búa yfir hæfileikum á myndlistarsviðinu.
Allir vinna þeir að listsköpun og hafa sýnt á opinberum vettvangi. Aðrir þátttakendur voru
fimm aðstandendur og þrír leiðbeinendur. Um eigindlega viðtalsrannsókn er að ræða, en
eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa verið mikið notaðar innan félagsvísinda til þess að varpa
ljósi á líf fólks, reynslu og líðan.
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að staða listafólks með þroskahömlun er ólík
stöðu annarra í samfélaginu þegar kemur að listnámi, sýningartækifærum og því að byggja
upp feril í listum. Staða þess mótast af því rými sem samfélagið úthlutar fólki með
þroskahömlun. Það rými tengist samfélagslegum skilningi á fötlun og stöðu fólks með
þroskahömlun í félagslegu og menningarlegu samhengi. Það hver veruháttur þess er hefur
áhrif á þau tækifæri sem því býðst hvað varðar menntun sem og á því sviði sem almenni
listheimurinn er. Það að þessum hópi stendur ekki fær sú leið sem flestir feta og gerðar eru
kröfur um gerir það að verkum að hann öðlast ekki færi á að auka auð sinn á sviði
listheimsins. Niðurstöður benda jafnframt til þess að þörf sé á úrbótum í aðstæðum listafólks
með þroskahömlun þannig að það fái betur notið hæfileika sinna.
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Abstract
But naturally the main thing is, I should tell you, that people
usually get opportunities that are related to their ability.
This statement was made by a father of a young artist in one of the interviews and he was spot
on. We should all get to enjoy our strengths and talents.

The thesis is based on results of qualitative research and examines the potential for people
with intellectual disabilities to exploit the opportunities in the field of Arts. The artists
discussed have all being set aside to some extent when it comes to opportunities for art
education and opportunities for participation in the art world. The goal of this research is to
gain knowledge and understanding of the opportunities available to people with intellectual
disabilities to build up a career in art and see where the obstacles lie. Furthermore, to gain
insight into the artists' processes and incentives to art in order to assess how they can be
supported. Participants in the study were twelve individuals. Four of which are defined as key
participants, they have in common a possession of talents in the visual arts field. All work at
their art and have shown publicly. Other participants were five family members and three
instructors. Qualitative interview study was used, but qualitative research methods have been
widely used in the social sciences to shed light on people's lives, experiences and feelings.
The main results of the study show that the position of people with intellectual
disabilities is different compared to others in the community when it comes to art studies,
exhibitions and opportunities to build a career in arts. Their position is based on the space
that society assigns people with intellectual disabilities. That space relates to social
understanding of disability and the status of people with intellectual disabilities in social and
cultural context. That reality affects the opportunities they are offered in terms of education
and in the art world. The fact that the traditional path that most travel and are required to
travel, means they have less opportunity to increase their capital in the world of art. Results
also point to the need for improvement in the conditions of artist with intellectual disabilities
so that they may better enjoy their talents.
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Formáli
Ritgerð þessi er byggð á niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar á stöðu listafólks með
þroskahömlun. Ritgerðin er meistaraprófsritgerð til fullnaðar M.A. gráðu í listkennslu við
Listaháskóla Íslands. Vægi ritgerðarinnar er 30 einingar.
Leiðbeinandi var dr. Hanna Björg Sigurjónsdóttir dósent í fötlunarfræði við Háskóla
Íslands. Kann ég henni hinar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, hvatningu, visku, þolinmæði og
stuðning við vinnslu ritgerðarinnar. Þær Ásthildur B. Jónsdóttir, Kristín Valsdóttir sem og
aðrir kennarar við listkennsludeild LHÍ fá jafnframt mínar bestu þakkir sem og Kristín
Björnsdóttir lektor við HÍ.
Ég þakka af öllu hjarta öllum þátttakendum og þá sérstaklega listafólkinu fyrir góð og
áhugaverð samtöl, en án þeirra hefði þessi rannsókn ekki orðið til. Þau Guðrún Bergsdóttir,
Ísak Óli Sævarsson, Sigrún Huld Hrafnsdóttir og Kolbeinn Magnússon fá jafnframt sérstakar
þakkir fyrir innblástur sem listaverk þeirra hafa gefið mér í gegnum tíðina.
Það er gæfa að eiga góða að og fjölskylda mín, Arnar, Arngrímur Dagur og Magnús
Ari, Elín, Magnús, Maggi, Katrín, Hreiðar og Bryndís eiga þakkir skilið fyrir ómetanlegan
stuðning, kærleika og svigrúm sem þau gáfu mér til að ljúka þessu verki. Stuðningsnetið
spannar fleiri og þakka ég sérstaklega góðum vinkonum þeim Elísu Jóhannsdóttur og Auði
Kömmu Einarsdóttur fyrir yfirlestur og ráðgjöf og þríeykinu Steinunni, Vigdísi og Guðrúnu
fyrir stuðninginn og gleðina.

Margrét M. Norðdahl
16. júní 2014.
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1. Inngangur
Ritgerðin greinir frá framkvæmd og niðurstöðum rannsóknar um möguleika listafólks með
þroskahömlun til að byggja upp feril í myndlist. Um er að ræða eigindlega rannsókn sem
byggir á viðtölum við listafólk með þroskahömlun og aðstandendur þess. Rannsóknin er sú
fyrsta sinnar tegundar hér á landi en tilgangur hennar er að efla skilning á því hvernig hægt er
að styðja við myndlistarfólk með þroskahömlun. Með auknum skilningi og almennri
vitundarvakningu skapast forsendur til að bæta stöðu þess á sviði myndlista. Rannsóknin er
unnin undir leiðsögn dr. Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur dósents í fötlunarfræðum við Háskóla
Íslands.

1.1 Rannsóknin í hnotskurn
Ritgerðin er byggð á niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar og fjallar um möguleika listafólks
með þroskahömlun til þess að skapa sér tækifæri á sviði myndlista. Listafólkið sem fjallað er
um á það sameiginlegt að hafa verið jaðarsett að einhverju leyti þegar kemur að tækifærum til
listnáms og möguleikum til þátttöku í listheiminum. Markmið rannsóknarinnar var að öðlast
þekkingu og skilning á því hvaða tækifæri bjóðast fólki með þroskahömlun til að byggja undir
sig feril í listum og skoða hvar hindranir fyrir því liggja. Jafnframt að öðlast innsýn í
vinnuferli listafólksins og hvata að listsköpun í þeim tilgangi að meta hvernig styðja má við
það. Þátttakendur í rannsókninni voru tólf talsins. Af þeim eru fjórir skilgreindir sem
lykilþátttakendur, en þeir eiga það sameiginlegt að búa yfir hæfileikum á myndlistarsviðinu.
Öll vinna þau að listsköpun og hafa sýnt á opinberum vettvangi. Aðrir þátttakendur voru fimm
aðstandendur og þrír leiðbeinendur. Um eigindlega viðtalsrannsókn er að ræða, en eigindlegar
rannsóknaraðferðir hafa verið mikið notaðar innan félagsvísinda til þess að varpa ljósi á líf
fólks, reynslu og líðan.

1.2 Jafnrétti
Samningur Sameinuðu Þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) kveður á um að þau ríki sem
aðild eiga að honum viðurkenni að:
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Mannleg reisn og verðleikar og jöfn og óafsalanleg réttindi alls
fólks eru viðurkennd sem undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í
heiminum og að öllu fólki beri öll þau réttindi og eigi tilkall til
þess frelsis sem þar er greint frá án nokkurs konar aðgreiningar.

Jafnrétti ríkir þegar allir hafa jöfn tækifæri til þess að þroska og njóta meðfæddra hæfileika
sinna. Til þess eiga allir að hafa fullkomið og óheft frelsi, frelsi til þess að uppfylla
grunnþarfir sínar til þess að lifa, vera og velja svo lengi sem notkun þess frelsis skaðar ekki
aðra. Með öðrum orðum má segja að fullkomið jafnrétti ríki þegar svo er litið á að hver og
einn einstaklingur fæðist fullkominn, sama hvernig hann er og fái notið þeirra hæfileika og
styrkleika sem hann býr yfir óháð kyni, aldri, trúarskoðunum, stöðu, uppruna, líkamlegu eða
andlegu atgervi svo dæmi séu tekin.
Í dag er það almennt viðurkennt að sumir þjóðfélagshópar hafi í gegnum tíðina haft
ráðandi stöðu í vestrænu samfélagi. Hvítur karlmaður úr efri millistétt er dæmi um aðila sem
hefur haft ríkjandi stöðu í gegnum söguna. Konur, fatlað fólk, samkynhneigt fólk og fólk af
blönduðum kynþætti eða öðrum en þeim hvíta eru svo dæmi um þjóðfélagshópa sem hafa
þurft að berjast fyrir sama rétti og aðrir í gegnum tíðina í vestrænu samfélagi. Í samfélaginu
hefur verið gripið til aðgerða og lög og reglur sett um jafnrétti og markmið gerð um úrbætur.
Dæmi um það eru lög um rétt karla og kvenna til sömu launa fyrir sömu vinnu og um jöfn
tækifæri til framgangs í starfi. Í samfélaginu hafa verið sett lög um jafnrétti til náms, þ.e. að
allir eigi rétt á því að ganga í skóla og velja sér nám óháð efnahag eða búsetu, hvort heldur er
bóklegt, verklegt eða listtengt nám. Í listheiminum hefur mikið verið lagt upp úr því,
undanfarna áratugi, að rétta hlut kvenna en sem hefur í gegnum aldirnar verið minni en karla.
Listaháskóli Íslands (LHÍ) setti sér ákveðna jafnréttisstefnu árið 2003. Sú stefna miðaði þó
fyrst og fremst að jöfnum rétti karla og kvenna (Listaháskóli Íslands, e.d. a). Í nýlegri skýrslu
sérfræðinefndar The European Association of Conservatoires (AEC), sem er gæðaúttekt á
tónlistardeild LHÍ og var framkvæmd í september 2012, er gerð athugasemd við
jafnréttisstefnu skólans þar sem hún miðist að stærstum hluta við jafnrétti kynjanna en taki
ekki tillit til annarra þátta, m.a. líkamlegra eða andlegra skerðinga. Leggur nefndin til að
skólinn endurskoði stefnu sína með tilliti til þess (AEC, 2012). Samkvæmt formanni
nemendaráðs listkennsludeildar og fulltrúa nemenda LHÍ í gerð nýrrar jafnréttisstefnu, sem
unnið var að á skólaárinu 2013/2014, er von á nýrri jafnréttisstefnu Listaháskóla Íslands innan
tíðar þar sem jafnrétti er ávarpað með víðari skilningi en áður hefur verið. Þar er tekið tillit til
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fleiri þátta en kynjajafnréttis, líkt og skertri starfsgetu (Steinunn Guðný Ágústsdóttir, munnleg
heimild, 10. júní 2014).
Ef allir eiga rétt á sömu tækifærum óháð líkamlegu og andlegu atgervi þá er svarið við
því hvort eftir einhverju sé að slægjast með jafnrétti í listum já, því ella dylst stór hluti þeirrar
sköpunar sem á sér stað í samfélaginu eða það sem verra er, hún á sér aldrei stað. Á
undanförnum árum og áratugum hefur staða fólks með þroskahömlun batnað til muna með
aflagningu stórra sólarhringsstofnana og bættu aðgengi að menntum. Eftir margra ára
aðgreiningu var það barátta að börn með þroskahömlun kæmust inn í almenna skólakerfið.
Það var barátta að ungmenni með þroskahömlun gætu hafið nám á starfsbrautum í
framhaldsskólum og það er barátta fyrir því að þau geti stundað nám á háskólastigi. Alveg
eins og það var barátta fyrir Listaháskólann að vera samþykktur inn í fræðasamfélagið, fyrir
konur að fá inngöngu í listasamfélagið til jafns við karlmenn, fyrir fólk af afrískum uppruna
að fá að ganga í skóla sem eingöngu voru fyrir hvítt fólk og mikið rétt, jörðin var einu sinni
flöt. Almenn viðhorf eru ekki sannleikur heldur oft börn síns tíma. Þess vegna þarf að vera
stöðugt samfélagslegt sí- og endurmat, með það að markmiði að hver einstaklingur innan
samfélags fái notið hæfileika sinna.

1.3 Bakgrunnur rannsóknar
Engar rannsóknir eru til hérlendis á högum listafólks með þroskahömlun og möguleikum þess
á sviði lista. Töluvert hefur verið skrifað um íslenska alþýðulistamenn og naívista, þekktust er
líklega bók Aðalsteins Ingólfssonar (1989) listfræðings: Einfarar í íslenskri myndlist. Erlendis
hafa verið gerðar rannsóknir á hinum svokallaða „outsider“ listheimi, sögu hans og þróun og
er vísað í slíkar rannsóknir í ritgerðinni. Í meistararannsókn Maríu Hildiþórsdóttur (2006)
voru óskir nemenda og aðstandenda um nám að loknum framhaldsskóla skoðaðar og nýlega
kom út bókin Fötlun og menning, Íslandssagan í öðru ljósi í ritstjórn Hönnu Bjargar
Sigurjónsdóttur, Ármanns Jakobssonar og Kristínar Björnsdóttur (2006). Ritið er
yfirgripsmikið, þar sem fjölmargir fræðimenn fjalla um menningu fatlaðs fólks. Þetta er að
mínu mati mikilvægt innlegg í umræðu um listir og menningu fyrir samfélagið. Í bókinni er
kafli um fötlun og myndlist eftir Eirík Þorláksson. Þar fjallar hann meðal annars um
birtingarmynd fatlaðs fólks í listum fyrr á tímum og skoðar verk fatlaðs nútímalistafólks. Í því
samhengi fjallar hann um áhrif listahátíðarinnar List án landamæra almennt og áhrif
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hátíðarinnar á það að listafólk sem hefur sýnt á vettvangi hennar nýtur vaxandi athygli meðal
listunnenda almennt.

1.4 Tildrög rannsóknar
Í átta ár starfaði ég sem framkvæmdastýra listahátíðarinnar List án landamæra. Hátíðin er
árleg listahátíð með áherslu á fjölbreytileika mannlífsins og markmið hennar er að auka gæði,
gleði, aðgengi, fjölbreytni og jafnrétti í menningarlífinu. Á þessum átta árum tók ég þátt í
mótun stefnu hátíðarinnar, vann að markmiðum hennar og naut þeirrar gæfu að kynnast og
vinna með fjöldanum öllum af listafólki sem hafði mikil áhrif á mig. Í dag starfa ég í stjórn
hátíðarinnar og sit einnig í stjórn Safnasafnsins á Svalbarðsströnd. Ég hef einlægan áhuga og
ástríðu fyrir myndlist, sjálf er ég myndlistarmaður og hef farið hina hefðbundnu leið að því að
mennta mig í myndlist og þekki ágætlega til þess hvernig hlutirnir ganga fyrir sig þegar maður
hyggst leggja listina fyrir sig. Ég hef einnig kennt myndlist hjá Fjölmennt,
símenntunarmiðstöð, hjá Mími símenntun og í Myndlistaskóla Reykjavíkur. Á öllum stöðum
voru nemendur mínir með þroskahömlun. Ég starfaði innan geðheilbrigðiskerfisins sem
stuðningsfulltrúi yfir 16 ára tímabil og hefur það einnig markað áhuga minn. Í gegnum starf
mitt hjá List án landamæra hef ég kynnst þeim hindrunum sem standa í vegi fyrir fötluðu fólki
þegar kemur að þátttöku í listheiminum, ekki síst ef fólk er með geðsjúkdóma og
þroskahamlanir. Þessar hindranir varða nám, listiðkun, stuðning, sýnileika á almennum
listvettangi og að koma sér á framfæri. Þegar ég sótti um í listkennslunámið í LHÍ sem ég er
nú að ljúka með þessari ritgerð, gerði ég það meðal annars af því að ég á mér draum um að
koma á fót vettvangi sem styður við listafólk sem hefur ekki fengið að njóta hæfileika sinna til
fullnustu. Þessi reynsla mín, draumur sem og áhugi minn á myndlist, er kveikjan og hvatinn
að þessari ritgerð. Mig langaði til að rannsaka stöðu mála, skoða hvar væru hindranir og finna
leiðir til þess að bæta stöðu listafólks með þroskahömlun. Hvernig þetta skyldi rannsakað og
nálgast þvældist fyrir mér um stund en ég ákvað að fara þá leið að heyra í listafólkinu sjálfu,
aðstandendum þeirra og leiðbeinendum til að fá þeirra sýn á málið. Rannsóknarspurningarnar
sneru að því hvernig hafa þau iðkað list sína, hver eru tækifærin, hverjar eru óskir þeirra um
framtíðina og listsköpun sína.
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1.5 Mikilvægi rannsóknar
Mikilvægi rannsóknarinnar felst í því að fá sýn listafólksins á aðstæður sínar og aðstandenda
þess. Þær upplýsingar má nýta til þess að opna listheiminn fyrir fjölbreyttari flóru
myndlistarmanna og koma í veg fyrir jaðarsetningu ákveðinna hópa og auka möguleika þeirra
á þátttöku í samfélaginu hvort sem það er á sviði lista eða annars staðar.
Það er mikilvægt að skoða stöðu listafólks með þroskahömlun bæði út frá fræðilegu
sjónarhorni og út frá þeirra eigin sjónarhorni. Annað væri að setja rannsakandann og fræðin í
forréttindastöðu og meta stöðu þeirra og dæma út frá því sjónarhorni. Í því er lítið réttlæti, því
þá heyrist ekki rödd þeirra sem málið varðar, þeirra sem rannsóknin snýst um og þeirra sem
markmiðið er að rannsóknin verði til góðs. Mikilvægi þessarar rannsóknar er bæði fræðilegt
og hagnýtt. Fræðilegt gildi rannsóknarinnar felst ekki hvað síst í því að um brautryðjendaverk
er að ræða því staða þessa hóps hefur ekki verið skoðuð áður hér á landi í tengslum við
listsköpun. Hagnýtt gildi rannsóknarinnar felst því í því að finna leiðir inn í listheiminn fyrir
fólk með þroskahömlun, opna listheiminn fyrir því og að finna leiðir til að styðja við það.
Með því að byggja niðurstöður á reynslu, aðstæðum og sjónarhorni fólksins sjálfs telur
rannsakandi að betri úrbætur fáist en ella, þannig er hópurinn miðjaður í rannsókninni en ekki
jaðarsettur.

1.6 Uppbygging ritgerðar
Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Að loknum inngangi verður fjallað um stöðu „outsider“ listafólks
í íslensku og alþjóðlegu samhengi og rætt um vísi að samruna „outsider/insider“ listar. Í þriðja
kafla verður gerð grein fyrir ólíkum skilningi á fötlun og áhrifum þess hvernig fötlun er skilin
og skilgreind á möguleika fatlaðs fólks. Þá verða kenningar félagsfræðingsins Pierre Bourdieu
um stöðu einstaklinga í ólíku samfélagslegu samhengi skoðaðar. Í fjórða kafla ritgerðarinnar
verður gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknar, rannsóknaraðferðum og þátttakendum.
Umfjöllun um niðurstöður rannsóknarinnar er í fimmta og sjötta kafla. Í fimmta kafla verða
möguleikar fólks með þroskahömlun til að byggja upp feril í listum bornir saman við
hefðbundna leið annarra og gerð grein fyrir tækifærum þátttakenda til listnáms og
sýningarhalds. Í sjötta kafla ritgerðarinnar verður vinnuferli listafólksins, vettvangur,
framtíðarsýn og stuðningur aðstandenda við listsköpun þess, skoðað. Í sjöunda og síðasta
kafla

ritgerðarinnar

verða

helstu

niðurstöður
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dregnar

saman

og

ræddar.

2. Á jaðrinum
Innan listheimsins hefur listafólk með þroskahömlun verið jaðarsett og list þess flokkuð utan
hins viðurkennda listheims. Í þessum kafla verður annars vegar fjallað um stöðu „outsider“
listafólks í íslensku og alþjóðlegu samhengi og hins vegar um vísi að samruna
„outsider/insider“ listar.

2.1 ,,Outsider“ list
Á íslensku er ekki til yfirheiti sem lýsir þeirri list sem flokka má sem „outsider“ myndlist. Það
er til dæmis talað um alþýðulist og naíva list, alþýðulistamenn og naívista (Aðalsteinn
Ingólfsson, 1989). Algengt yfirheiti á alþjóðlegum vettvangi um listsköpun jaðarhópa er
„outsider art“. Innan þeirrar skilgreiningar rúmast list fólks með þroskahömlun, einfara,
alþýðulistamanna, naivista og fólks með geðsjúkdóma svo dæmi séu tekin. Í skilgreiningunni
felst að listafólkið er í grundvallaratriðum ólíkt neytendum listarinnar og almennt talið
vanvirkt miðað við þær forsendur sem settar eru um það sem eðlilegt má telja í ríkjandi
menningu (Rhodes, 2000). Í ritgerðinni er talað um „outsider“ list og „outsider“ listafólk þar
sem þýðing á því yfir í utangarðslistafólk eða utangarðslist er ekki viðtekin í íslenskri
orðræðu.
Uppruna hugtaksins „outsider“ list má rekja til þýska læknisins Hans Prinzhorn sem
árið 1922 birti niðurstöður rannsóknar á verkum fólks með geðsjúkdóma sem vistað var á
stofnunum. Prinzhorn safnaði mörg þúsund listaverkum sem hann fann á hælum víðs vegar
um Evrópu sem unnin voru af fólki sem vistað var á hælum og geðsjúkrahúsum og bjó oft við
mikla einangrun (Prinzhorn, 1922/1972; Tansella, 2007; Rhodes, 2000). Verk þessi vöktu
mikinn áhuga og höfðu áhrif inn í listheiminn og á verk listamanna eins og Jean Dubuffet og
André Breton, sem kenndir eru við Dada og síðar súrrealisma. Innan þessara stefna er mikill
áhugi á því ósjálfráða, sjálfsprottna og draumkennda, þættir sem þykja gjarnan hvað
merkilegastir í verkum „outsider“ listafólks (Tansella, 2007). Breton skrifaði og gaf út
stefnuyfirlýsingu súrrealismans árið 1924, í henni skilgreinir hann súrrealisma á eftirfarandi
hátt:
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Skrásetningu hugsunarinnar án nokkurrar stjórnar af hálfu
skynseminnar, laus við allar fagurfræðilegar og siðferðilegar
hugleiðingar (Breton, 2001, bls. 420).

Stuttu áður en Prinzhorn birti niðurstöður rannsóknar sinnar gaf læknirinn Walter
Morgenthaler út fyrstu rannsóknina á verkum listamannsins Adolf Wölfi. Wölfi var vistaður á
svissnesku hæli og vann ótal verk á 30 ára tímabili, innilokaður í klefa á hælinu og útilokaður
frá samfélaginu. Árið 1948 varð til formlegur félagsskapur listamanna sem leiddur var m.a. af
franska listamanninum Jean Dubuffet, sem fór markvisst á milli geðsjúkrahæla í Evrópu og
safnaði verkum eftir fólk sem vistað var á hælunum. Í þeim félagsskap sameinuðu nokkrir
listamenn söfn af verkum sem þeir höfðu safnað eftir fólk á jaðri samfélagsins og settu sér það
markmið að finna og safna verkum eftir jaðarlistamenn. Yfirheiti félagsskaparins var Art Brut
sem á ensku útleggst sem ,,raw art“ eða hrá list. Listamennirnir söfnuðu verkum sem voru
gerð af fólki sem var utan almenna listheimsins, fólki sem var ólært og samkvæmt þeirra
bestu vitund ómeðvitað um listasenuna og listaverk annarra. Dubuffet lagði merkingu ,,art
brut“ upp þannig að hún væri list sem væri ósnortin af menningu og utanaðkomandi áhrifum.
Þarna væri um að ræða list sem væri hrein, sköpuð eingöngu af innri þörf listamannsins án
þess að taka tillit til þess að verkin yrðu sýnd né í hvaða samhengi þau yrðu sýnd eða hvort
viðkomandi gæti orðið frægur eða grætt á listsköpuninni. Þessi markvissa söfnun varð að
formlegu safni árið 1979, Collection de l'Art Brut museum í Lausanne í Sviss (Rhodes, 2000).
Það var svo árið 1972 sem breski prófessorinn Roger Cardinal, við háskólann í Kent,
kynnti til sögunnar hugtakið „outsider art“ sem þýðingu á heitinu ,,art brut‘‘ þegar hann birti
niðurstöður rannsóknar um „outsider art“ (Cardinal, 2000). Það hugtak hefur fest sig í sessi
sem yfirheiti yfir list jaðarhópa og felur í sér breiðari skilgreiningu en ,,raw art“ skilgreiningin
gerði og gerir. Þó að Cardinal hafi ætlast til að hugtakið næði yfir sömu viðfangsefni og ,,art
brut“ þá öðlaðist hugtakið sjálfstætt líf og mun breiðari tilvísun (Tansella, 2007). Fyrsti
sýningarstjóri safnsins í Lausanne, Michel Thévoz, mótaði þessa skilgreiningu á ,,art brut“ og
„outsider“ list til aðgreiningar frá naívri list sem hann taldi að ætti sér sterkari tengsl við
tíðarandann í listum og menningu. Thévoz segir ,,art brut“ og ,,outsider“ list samanstanda af
verkum sem gerð eru af fólki sem af margvíslegum ástæðum hefur ekki verið menningarlega
innrætt eða félagslega skilyrt. Fólki sem dvelur á jaðri samfélagsins og vinnur utan fagurlista
(e. fine art) kerfisins (skóla, sýningarstaða/gallería, safna o.s.frv.) og skapar frá rótum eigin
persónuleika, fyrir sjálft sig og engan annan, verk sem fela í sér framúrskarandi frumleika í
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inntaki, viðfangsefnum og tækni. Þetta eru verk sem standa algerlega óháð hefð eða tísku
(Thévoz, 1976). Skilgreining Thévoz lýsir þeim skilningi sem lagður er í hugtakið ,,art brut“ á
meginlandi Evrópu annars vegar og hins vegar í Bandaríkjunum og víðar þar sem hugtakið
,,outsider art“ er regnhlífarheiti yfir jaðarlist af ýmsum toga.
Á Íslandi er varla hægt að segja að hugtakið ,,outsider“ list sé til á þann hátt að fullur
skilningur sé fyrir því hvað í hugtakinu felst. Í inngangi að sýningarskrá sýningarinnar „Yfir
bjartsýnisbrúna“, sem haldin var í Listasafni Reykjavíkur árið 2003, skrifar Eiríkur Þorláksson
listfræðingur að á 20. öld hafi miklar hræringar orðið og bæði samruni og sundrung á milli
listgreina. Það hafi hins vegar ekki tekist að brúa bilið á milli menntaðra og ómenntaðra
listamanna. Hann ritar:
Þetta er gjáin á milli þeirra sem hafa lagt stund á formlegt
listnám og hinna, sem ekkert slíkt nám hafa að baki. Það hefur
ekki reynst auðvelt að skilgreina muninn: hinir fyrri hafa verið
nefndir lærðir listamenn, menntaðir, akademískir, ,,alvöru“ á
meðan hinir síðarnefndu hafa kallast leiknir, naívir, einfarar í
listinni, utangarðs-, frístunda- eða alþýðulistamenn (Yfir
bjartsýnisbrúna, 2003, bls. 5).

Eiríkur orðar vel hvernig staðan er á íslenskum listvettvangi þar sem gjáin á milli tækifæra
þeirra sem tilheyra almennu fagurlista ,,senunni“, menntaðra og viðurkenndra listamanna, og
hinna ómenntuðu er sannarlega til staðar. Sýningin „Yfir bjartsýnisbrúna“ var
samstarfsverkefni á milli Safnasafnsins og Listasafns Reykjavíkur og var yfirlýstur tilgangur
með sýningunni að brúa bilið á milli lærðra og leikinna listamanna og setja verk listafólksins
fram á grundvelli jafnræðis og án sérstakra formerkja (Yfir bjartsýnisbrúna, 2003).
Safnasafnið (e. The Icelandic Folk and Outsider Art Museum) er eina safnið á Íslandi sem
markvisst safnar alþýðulist og „outsider“ list. Safnasafnið er staðsett við Svalbarðsströnd í
Eyjafirði og safneign þess telur 5000 verk árið 2014 og sífellt bætist í safnið. Á safninu er
„outsider“ list sem og framsækin nútímamyndlist sýnd án aðgreiningar, eins og segir á
heimasíðu safnsins. Sú stefnumörkun sem safnið setur sér snýst um gæði og einlægni
(Safnasafnið e.d.). Níels Hafstein, sem ásamt Magnhildi Sigurðardóttur stofnaði Safnasafnið,
skrifar í sýningarskrá sýningarinnar „Yfir bjartsýnisbrúna“ um vandræðagang í orðræðu og
skilgreiningu á list jaðarhópa, hinna ómenntuðu, og um að finna viðeigandi safnheiti sem
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næði yfir ólík tilbrigði skilgreindra listforma. Hann nefnir sem dæmi, alþýðulist, naíva list,
frumstæða list, skrautlist, utangarðslist, ,,art brut“, veggjalist, ,,visionary“ list og list fanga og
skilgreiningar sem gera tilraun til að:
... lýsa list sem ekki fellur afdráttarlaust undir fagurfræði og
rannsóknir og er kölluð nútímamyndlist (Yfir bjartsýnisbrúna,
2003, bls. 7).

Í sýningarskrá segir að sýningin „Yfir bjartsýnisbrúna“ gæti verið sú fyrsta þar sem gerð er
tilraun til þess að brúa bilið á milli meginstrauma og jaðarsins í listum með nákvæmlega þeim
formerkjum (Yfir bjartsýnisbrúna, 2003).
Árið 2003, sama ár og sýningin „Yfir bjartsýnisbrúna“ var opnuð, var Evrópuár fatlaðs
fólks. Af því tilefni var blásið til listahátíðar hér á landi undir merkinu List án landamæra. List
án landmæra, sem síðan hefur verið haldin árlega, er grasrótarhátíð sem varð til fyrir tilstilli
skapandi fólks. Einn af stofnendum hátíðarinnar er Friðrik Sigurðsson, framkvæmdastjóri
Landssamtakanna Þroskahjálpar, en hann ásamt fulltrúum frá Fjölmennt, símenntunarmiðstöð,
Átaki, félags fólks með þroskahömlun og Hinu húsinu, miðstöð ungs fólks, mynduðu stjórn
um hátíðina fyrir hönd sinna félaga. Seinna bættust Öryrkjabandalag Íslands, Samband
íslenskra myndlistarmanna og Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum í stjórn hátíðarinnar. List
án landamæra er hátíð þess mögulega, hátíð margbreytni og tækifæra fyrir alla eins og segir á
heimasíðu hennar. Eitt af aðalmarkmiðum hennar er að stuðla að auknum tækifærum fatlaðs
listafólks með því að koma því og list þess á framfæri og koma á samstarfi milli lærðs og
leikins listafólks. Áhersla er lögð á sýnileika fjölbreyttra einstaklinga, bæði í samfélaginu og í
samfélagsumræðunni, því sýnileikinn hefur bein áhrif á jafnrétti á öllum sviðum sem og að
auka gæði, gleði, aðgengi, fjölbreytni og jafnrétti í menningarlífinu. Á dagskrá hátíðarinnar ár
hvert eru um 70 viðburðir og þátttakendur eru mörg hundruð um allt land. Á hátíðinni rúmast
listviðburðir sem má meta á faglegum grunni í samstarfi við viðurkenndar liststofnanir sem og
viðburðir eins og opnar vinnustofur á starfstöðum fatlaðs fólks (List án landamæra e.d.).
Þorvaldur Þorsteinsson listamaður skrifar inngang í dagskrá Listar án landamæra árið 2006 og
fjallar um landamæri í huglægum og eiginlegum skilningi. Hann skrifar:
Þau landamæri menningar og viðhorfa sem vísað er til í
yfirskrift þessarar ágætu hátíðar eru um margt snúnari að kljást
við en hin opinberu mörk sem skipta landsvæðum í pólitískar,
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trúarlegar eða efnahagslegar heildir. Hin hefðbundnu landamæri
hafa þann kost að vera sýnileg og skýrt afmörkuð. Þar fer
sjaldnast milli mála hvar línan er dregin og í hvaða tilgangi og
því auðvelt að greina við hvað er að eiga, reynist á annað borð
ástæða til að véfengja skiptinguna (List án landamæra, 2006,
bls. 5).

Hugleiðingar Þorvalds undirstrika orð þeirra Eiríks og Níels svo og skrif Rögnu
Sigurðardóttur rithöfundar og listgagnrýnanda. Í grein í Morgunblaðinu árið 2007, „List
hinna“, skrifar Ragna:
List samtímans er iðulega skipt niður í margar greinar, oft er
skiptingin tilefni til vangaveltna. Í myndlistinni getur áhugafólki
reynst flókið mál að greina á milli listar áhugafólks og
atvinnumanna (Ragna Sigurðardóttir, 2007).

Ragna skrifar einnig inngang í dagskrárbækling hátíðarinnar árið 2008 og kemur með frekari
vangaveltur inn í umræðuna. Hún telur að þrátt fyrir að list jaðarhópa hafi orðið sýnilegri á
20. öldinni hafi það frekar verið í formi þess að listamenn nýttu sér þætti úr listsköpun
utangarðslistamanna í eigin list og líkir því við að nýlenduherrar hafi nýtt sér náttúruauðlindir
nýlenda sinna (List án landamæra, 2008). Skrif Rögnu má tengja við uppruna skilgreiningar á
,,art brut“ þegar súrrealistar sækja í brunn listamanna úr hópi ,,art brut“ listamanna Debuffets.
Ragna, Eiríkur og Níels hafa öll orð á þessum skilgreiningarvanda og eiga það sameiginlegt
með fleirum sem mikið hafa skrifað um „outsider“ list. Listfræðingurinn Tansella (2007)
bendir á það í rannsókn sinni, ,,The long and winding journey of Outsider Art. A historical
perspective“, að erfiðleika skilgreininga megi finna í því að engin stefnuskrá eða „manifesto“
sé til um „outsider“ list og enga eiginlega félagaskrá sé að finna þar sem fólk sem tilheyri hópi
„outsider“ listafólks sé sjálft ekki að fást um það. Skilgreiningin sé bundin við fólkið sem
skapi listina og stöðu þeirra, listaverkið er þar ekki sjálfstætt og óháð heldur metið af því hver
skapari þess er. Tansella kemst að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir skilgreiningavanda hjá
listfræðingum sé vaxandi áhugi á þeirri list sem telst til,,outsider“ og ,,art brut“ kimans.
Tobin Siebers, prófessor í bókmennta- og menningargagnrýni við háskólann í
Michigan í Bandaríkjunum, hefur skrifað töluvert um fötlun og list. Í grein sinni „Disability
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Aesthetics“ veltir hann fyrir sér tengslum fötlunar og listaverka í listasögunni og mikilvægu
en duldu hlutverki fötlunar í sögulegum verkum. Hann fjallar um áskorun sem listfræðingar
og listnjótendur standi frammi fyrir þegar um er að ræða listafólk með þroskahömlun þar sem
ætlun listamannsins með verki sínu er ekki ljós. Verkin eru gerð óháð mögulegri framsetningu
og án tillits til áhorfandans, listasögulegs samhengis og án tengsla við strauma og stefnur í
nútímamyndlist. Hann nefnir sem dæmi verk listakonunar Judith Scott sem hefur skapað sér
nafn sem „outsider“ listamaður en verk hennar hafa fengið mikla athygli og eru nú sýnd bæði
á vettvangi „outsider“ listar sem og á almennum vettvangi. Judith skilgreindi sjálfa sig ekki
sem listamann, hún fór hvorki á söfn né ætlaði sér að skapa listaverk í því almenna samhengi
sem það að skapa listaverk er sett í (Siebers, 2006).
Saga Judith er um margt merkileg. Hún er tvíburi, fæddist með Downs-heilkenni og
ólst upp hjá fjölskyldu sinni til sjö ára aldurs. Þegar formleg skólaganga hennar átti að hefjast
þótti hún ekki hæf til að ganga í almennan skóla. Hún var síðan sett á hæli að læknisráði eftir
munnleg próf, sem var ráð þess tíma og þeirrar samfélagsgerðar sem þá var. Judith gat lítið
tjáð sig og það uppgötvaðist ekki fyrr en seint á ævi hennar að hún var heyrnalaus. Á hælinu
fékk hún fá tækifæri, einangraðist og var nánast afskrifuð. Systir hennar bauð henni að flytja
til sín þegar þær voru komnar á fimmtugsaldur og fór Judith þá að sækja listmiðstöðina
Creative Growth sem staðsett var nálægt heimili þeirra. Creative Growth er listmiðstöð og
gallerí í Oakland í Kaliforníu með afar fjölbreytta starfsemi. Þar naut Judith sín ekkert
sérstaklega vel til að byrja með en komst síðan að í smiðju þar sem verið var að vinna með
garn og útsaum. Þar kviknaði áhugi hennar og hún fór að vinna að skúlptúrum, þrívíðum
verkum, sem hafa markað spor í listasögunni. Inni í verkunum kom hún fyrir alls konar
hlutum og dóti sem hún fann og hafa sést þegar verkin eru gegnumlýst. Það eru sögur af því
að hlutir hafi horfið frá fólki eins og veski og töskur sem eru nú hluti af þessum listaverkum.
Verk hennar vöktu strax mikla athygli og þá sem „outsider“ listaverk eftir „outsider“
listamann í „outsider“ listheiminum (MacGregor J.M., 1999; Siebers, 2006). En það breyttist
eftir að hróður hennar barst út. Á heimasíðu Judithar og systur hennar Joyce Scott segir að
verk
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endurspegli

ekki

samhengi

við

ríkjandi

menningu

og

séu

afar

einstaklingsbundin, þó öðluðust þau og hún sjálf fyrst viðurkenningu innan „outsider“
listheimsins. Með tímanum hefur áhersla á fötlun hennar dofnað og orðið að neðanmálsgrein í
lífssögu hennar sem heimsþekktur og markverður listamaður (Hidden worlds, e.d.).
Verk hennar hafa öðlast sjálfstætt líf sem merkilegt innlegg í listasöguna, einu sinni
skilgreind á jaðrinum en núna einnig viðtekin á almennan hátt sem list. Saga Judithar er þó
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ekki almenn þegar kemur að aðgengi verka listafólks með þroskahömlun inn á almennan
vettvang. Siebers (2006) veltir því fyrir sér hvað þurfi að breytast þegar kemur að því að skilja
og meðtaka list til þess að verk Judithar og annarra séu meðtekin í listasögunni. Hann nefnir
að enn séu listnjótendur uppteknir af tilgangi listamannsins með verki sínu og af því hver
uppruni listaverksins sé. Sýn þeirra sem fást við fötlun og fagurfræði (e. disability aesthetics)
sé að leggja áherslu á að líkamleg fötlun og þroskahömlun (e. mental difference) hafi mikið
gildi í sjálfu sér. Jafnframt að sú sýn geti breytt viðtekinni sýn og haft þau áhrif að fólk kunni
að meta þátt fötlunar í nútímalist og jaðarlist og taki þátt í endurmati á fagurfræðilegum
viðmiðum og smekk þeim sem útilokar fatlað fólk.

2.2 Vísir að samruna
Frá því að „outsider art“ hugtakið varð til árið 1972 og til ársins 2007 hefur sú þróun orðið að
listaverk sem hafa verið skilgreind sem jaðarverk „outsider“ listamanna hafa færst frá
jaðrinum og inn á markaðinn fyrir tilstilli ástríðu listaverkasafnara og þeirra sem fást við kaup
og sölu á listaverkum (Tansella, 2007). Sá hópur hafi meðtekið verkin þrátt fyrir að almennar
liststofnanir hafi ekki gert það. Tansella (2007) bendir einnig á að virt gallerí sem fást við
„outsider“ myndlist geri skýran greinarmun á verkum sem unnin eru í listmeðferð og þeim
sem fólk fæst við á eigin forsendum. Gildi þeirra liggi í hinu sjálfsprottna og óháða en þau
missi mark sitt og sérstöðu séu þau unnin með aðstoð eða í meðferðarlegum tilgangi. Hún
heldur því fram að markaðurinn, vettvangur listaverkasafnara og seljenda, sé sá staður þar
sem andstæðir pólar „insider/outsider“ leysast upp og að þar fái verk „outsider“ listamanna
almenna og alþjóðlega viðurkenningu.
Árið 2013 var Feneyjartvíæringurinn haldinn í 55 sinn. Feneyjartvíæringurinn, La
Biennale di Venezia, er stofnun sem hefur frá upphafi lagt áherslu á nútímamyndlist,
rannsóknir og nýjar stefnur í myndlist. Á tveggja ára fresti skipuleggur stofnunin alþjóðlegar
sýningar sem eru virtar á heimsvísu (La Biennale, e.d.). Meðfram hefðbundnum
sýningarskálum sýningarinnar árið 2013, þar sem hver þjóð átti einn fulltrúa, var stór sýning
þar sem lærðir og leiknir sýndu saman verk sín. Lykillistamaður sýningarinnar var ítalski
listamaðurinn Marino Auriti sem er í flokki þeirra sem taldir eru til „outsider“ listamanna.
Hann vann alla sína ævi að hugmyndum um heildarsafn allra safna, nánast eins og raungert
internet, teiknaði það og gerði í þrívídd. Safnið varð afar stórt að umfangi. Sýningarstjórinn,
Massimiliano Gioni, vinnur á vissan hátt út frá þessari hugmynd Auriti og var þessi stóra
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sýning hugmyndafræðilegt afkvæmi hugmynda Auriti. Á sýningunni voru verk fjölda
listamanna sýnd og þeir kynntir án formerkja um það á hvaða vettvangi þeir höfðu verið
sýndir áður eða hvernig þeir höfðu verið skilgreindir. Talið er að virkilega hafi verið reynt að
afmá mörkin með þessari sýningu og var það markviss tilgangur sýningarstjórans að forðast
skilgreiningar um „outsider/insider“ sem andstæða póla (Il plazzo enciclopedico, 2013). Það
sem virðist vera að gerast í listheiminum, eða í ákveðnum hlutum hans, bæði í Evrópu og í
Bandaríkjunum, er að mörkin á milli þessara póla eru að dofna. Í auknum mæli eru „outsider“
listamenn farnir að sýna á almennum og virtum sýningum eins og Feneyjatvíæringnum,
Documenta og The Carnegie International. Documenta sem fer fram með nokkurra ára
millibili í Kassel í Þýskalandi (Documenta, e.d.). Outsider Art Fair er stór hátíð þar sem
„outsider“ list er kynnt og er hún haldin bæði í New York og París. Á vorsýningu Outsider
Art Fair árið 2014 voru sýnd verk listamanna frá 48 alþjóðlegum galleríum (Outsider art fair,
e.d.). Í fyrsta sinn frá stofnun hennar árið 1993 var hún haldin samhliða hátíðinni Frieze Art
Fair sem er sambærileg við áðurnefndar hátíðir en þar eru sýnd verk listamanna sem eru
kynntir á vegum 190 gallería (Frieze art fair, e.d.). Í viðtali blaðamanns, Frank, í Huffington
Post við nýjan eiganda Outsider Art Fair, Andrew Edlin, er rætt um að gjáin á milli „outsider“
listamanna og þeirra sem eru viðurkenndir í hinum almenna listheimi sé að minnka. Edlin
talar í viðtalinu um hversu mikla umfjöllun verk á hátíðinni fái og að umræðan snúist um að
verkin eigi skilið að vera skoðuð í samhengi við almenna nútímamyndlist. Hann undirstrikar
að æ minni áhersla sé lögð á skilgreiningar og merkimiða á hvað sé „outsider“ og hvað sé
meginstraumur (e. mainstream) innan listheimsins (Frank, 2014). Þetta er til marks um
ákveðinn samruna, eða hið minnsta virðist vera samtal og endurskoðun í gangi. Á meðan
staðan er þessi úti í hinum stóra heimi er staðan önnur á Íslandi. Mögulega sökum þess hve
íslenskur listheimur er smár. Því er varla hægt að segja að sena eða kimi innan listheimsins
hafi verið til hér á landi. Staðan er sú að þeir sem fallið geta undir „outsider“ skilgreininguna
eða teljast vera á jaðrinum stendur enn í dag færri tækifæri til boða til að sýna og fleiri
hindranir eru í vegi þeirra vilji þeir byggja upp feril í listum.
Tansella (2007) leggur fram varnaðarorð þegar hún kynnir helstu niðurstöður
rannsóknar sinnar. Alþjóðlegi listheimurinn hefur aukið tækifæri almennings til þess að
kynnast og læra að meta „outsider“ list með tilkomu sértækra sýninga og hátíða þar sem
listaverkum fólks sem hefur verið á jaðrinum er komið á framfæri. Á sama tíma hefur áhugi
listfræðinga á þessum kima, sem hefur verið á jaðrinum í sögulegu samhengi, aukist. Ákveðin
endurskoðun hefur átt sér stað og þeir fordómar sem hafa verið gagnvart „outsider“ list eru að
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einhverju leyti að leysast upp. Tansella segir að öryggisnet listasögunnar sem tryggi
viðurkenningu og stöðu listamanna og liststefna rúmi nú í meira mæli arfleifð ,,art brut“ og
„outsider“ listar. Hún bendir í því samhengi á að brýnt sé fyrir starfandi listfræðinga að temja
sér sveigjanleika og opið hugarfar þegar list starfandi „outsider“ listamanna sé metin.
„Outsider“ listafólk hafi nú möguleika á því að sýna í almennu samhengi og að það sé metið í
því samhengi af stórum hópi listunnenda og almennings og að verk þess verði hluti af
almenna listheiminum. Hún bendir sérstaklega á að í því sé fólgin ákveðin áhætta því þá séu
verk viðkomandi listamanns útilokuð frá „outsider“ flokknum og það megi deila um hvort
áhættan sé þess virði. Það sé mikilvægt fyrir þá sem hafa áhrif og völd í listheiminum að
gleyma því ekki að um sé að ræða viðkvæman hóp listafólks.
Í þessum kafla hefur verið fjallað um ,,outsider“ list sem einangraðan kima í
listheiminum sem og vísi að samruna hans við hinn almenna listheim. Fyrir listafólk með
þroskahömlun getur bæði verið styrkur í þeirri sérstöðu sem fylgir því að vera „outsider“
listamaður og tilheyra þeirri afmörkuðu senu sem ,,outsider“ vettvangurinn er sem og að geta
komið sér á framfæri á almennum vettvangi. Þetta á sérstaklega við um stærri samfélög þar
sem listheimurinn er víðfeðmur og margbreytilegur. Til að skoða ólíka möguleika fólks eftir
staðsetningu þess í samfélagsgerðinni verður í næsta kafla fjallað um kenningar Pierre
Bourdieu um auð og um sýn samfélagsins á fötlun.
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3. Staða fatlaðs fólks í samfélaginu
Til að skilja stöðu fólks í samfélaginu verða kenningar félagsfræðingsins Pierre Bourdieu um
stöðu einstaklinga í ólíku samfélagslegu samhengi skoðaðar hér að neðan svo og ólík
sjónarhorn á fötlun sem hafa áhrif á samfélagslegan skilning á fötlun og þar með talið hvernig
er búið að fötluðu fólki.

3.1 Ólíkur skilningur á fötlun
Talið er að um 10% þegna hvers samfélags séu fatlaðir og að í heiminum öllum séu um 650
milljónir fatlaðs fólks. Þrátt fyrir að vera einn stærsti minnihlutahópurinn þá er fatlað fólk
yfirleitt síðasti hópurinn til þess að fá mannréttindi sín að fullu viðurkennd (Quinn og
Degener, 2002). Með samningi Sameinuðu þjóðanna (2007) um málefni fatlaðs fólks hefur
alþjóðasamfélagið sammælst um að bæta stöðu fatlaðs fólks þannig að það fái notið fullra
mannréttinda og mannfrelsis líkt og aðrir.
Möguleikarnir sem standa fötluðu fólki til boða í hverju samfélagi endurspegla
skilning þess samfélags á fötlun. Viðtekinn skilningur á fötlun hefur breyst í gegnum árin og
tekist hefur verið á um hvað fötlun sé. Það hvernig fötlun er skilgreind hefur áhrif á hvernig
komið er fram við fatlað fólk og því skiptir máli að skilgreiningar séu í sífelldu endurmati. Í
samningi Sameinuðu þjóðana um réttindi fatlaðs fólks frá árinu 2007 sem Ísland er aðili að
segir meðal annars að það sé viðurkennt að hugtakið fötlun sé breytingum undirorpið og að
það megi rekja fötlun til:
... samspils milli fatlaðra og viðhorfstengdra tálma og
umhverfishindrana sem koma í veg fyrir fulla og virka þátttöku
þeirra í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli (Samningur
Sameinuðu þjóðana um réttindi fatlaðs fólks, 2007).

Þessi skilningur á fötlun, sem gengur út á að það sé ekki skerðingin sjálf sem fatli fólk heldur
verði fötlun til í samspili við samfélagslegar hindranir, er í andstöðu við hið svokallaða
„gallasjónarhorn“ á fötlun sem oft er nefnt læknisfræðilega sjónarhornið og á rætur að rekja til
læknavísinda og erfðarannsókna. Sá skilningur felur í sér að fötlun sé skortur, galli eða
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skerðing sem leitast þarf við að meðhöndla og lækna. Áherslan er á fötlun sem frávik frá því
sem telst „heilbrigt og eðlilegt“, bæði út frá líkamlegum og andlegum forsendum. Þessi
skilningur á fötlun var ráðandi langt fram á síðustu öld og enn líta margir á fötlun þessum
augum (Rannveig Traustadóttir, 2006).
Hið svokallaða gallasjónarhorn gengur út á að fötlun sé það sama og skerðing og búi í
einstaklingnum sjálfum og allir erfiðleikar fatlaðs fólks eru þá raktir til skerðingarinnar. Með
uppgangi

vestrænna

læknavísinda

varð

þessi

skilningur

það

útbreiddur

að

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health Organization/WHO), byggði flokkunarkerfi
sitt í samræmi við hann og gaf það út árið 1980. Í því flokkunarkerfi var greint á milli
lykilhugtakanna skerðingar, fötlunar og hömlunar. Skerðing er þar ,,missir eða afbrigðileg
sálræn, líkamleg eða líffræðileg bygging eða virkni“, fötlun er talin vera ,,takmörkuð geta eða
vanhæfni (vegna skerðingar) til að framkvæma athafnir á sama hátt eða innan þeirra marka
sem eðlileg eru talin“ og hömlun vísar til ,,erfiðleika einstaklingsins sem stafa af skerðingu
eða fötlun og takmarka eða hindra viðkomandi einstakling við að uppfylla eðlileg hlutverk
miðað við aldur, kyn og félagslega og menningarlega þætti“ (Wood, 1980; Barnes, 1998. bls.
66-67 sjá í Rannveig Traustadóttir, 2006).
Samkvæmt þeirri skilgreiningu var fötlun vangeta, vegna skerðingarinnar, til þess að
framkvæma athafnir innan eðlilegra marka. Skerðingunni voru þar eignaðir allir erfiðleikar
einstaklingsins án tillits til þátta eins og samfélags og umhverfis. Þessi skilgreining Alþjóða
Heilbrigðismálastofnunarinnar varð til þess að fatlað fólk sjálft reis upp og mótmælti
harkalega. Til varð róttæk endurskilgreining á fötlun sem fatlað fólk á Bretlandi setti fram og
gengur út á að fólk sé fatlað af samfélaginu og hinum ófatlaða meirihluta þess þar sem
félagsleg viðmið eru sett án tillits til margbreytileika einstaklinga. Þessi félagslegu viðmið eru
til að mynda aðgengi í sinni víðustu mynd, fordómar og neikvæð viðhorf. Þessi skilningur á
fötlun hefur verið kallaður „breska félagslega líkanið“ (Barnes, Oliver og Barton, 2002).
Breska líkanið gerir skýran greinarmun á skerðingu og fötlun og tekur mið af samfélagslegum
þáttum (Hanna Björg Sigurjónsdóttir ofl., 2013). Skerðingin er þá líffræðileg takmörkun á
getu t.d. til að sjá, heyra og ganga en fötlun vísar í félagslegar hindranir. Félagslegan skilning
á fötlun má þannig rekja til baráttu fatlaðs fólks í Bretlandi og Bandaríkjunum. Fatlað fólk
mótmælti því að fötlun væri skilgreind einhliða út frá sýn læknisfræðinnar þegar það væru
samfélagslegar hindranir sem í raun fatlaði fólk en ekki skerðingin. Félagsleg og
menningarleg sjónarhorn eru mörg og misróttæk. Róttækast er breska félagslega líkanið sem
skilgreinir fötlun alfarið sem takmörkun vegna hindrana í menningu, umhverfi og samfélagi
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(Rannveig Traustadóttir, 2006 og 2003). Á svipuðum tíma er skilningur á því hvað fötlun er,
að breytast í heiminum og ýmis líkön með ólíkum áhersluatriðum finnast. Þar á meðal eru
norræni tengslaskilningurinn og bandaríska minnihlutalíkanið. Norræni tengslaskilningurinn
byggir á þeim meginþáttum að fötlun sé ákveðið misgengi á milli samfélags og einstaklings
sem ekki er dæmigerður miðað við samfélagsgerðina. Hann gerir ráð fyrir að fötlunin sé
aðstæðubundin til að mynda á þann hátt að einstaklingur með heyrnarskerðingu heyrir ekki í
dyrabjöllu en ef hún er tengd ljósi þá getur hann séð þegar hún hringir. Loks að fötlun sé
afstæð í eðli sínu og bundin samhengi hverju sinni (Tössebro, 2002, sjá í Rannveig
Traustadóttir, 2006). Hin mikla andstaða fatlaðs fólks varð til þess að Alþjóða
heilbrigðismálastofnunin breytti flokkunarkerfum sínum og hefur nú sett sér þau viðmið að
fötlunin sem skapar vandann liggi ekki hjá einstaklingnum sjálfum heldur í samspili
umhverfis og einstaklings (Snæfríður Þ. Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 2006). Þessi
skilningur hefur ekki aðeins skilað sér inn í endurskoðað flokkunarkerfi Alþjóða
heilbrigðismálastofnunarinnar heldur einnig í mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna um
réttindi fatlaðs fólks. Í aprílmánuði árið 2014 höfðu 155 ríki undirritað sáttmálann, þar á
meðal Ísland, og 132 ríki höfðu fullgilt hann, þó er Ísland ekki í þeim hópi
(Innanríkisráðuneytið, e.d.).
Sýn og skilningur á fötlun birtist í orðræðu samfélagsins. Orðræðugreining er
verkfæri til þess að skoða hvaða hugmyndir birtast í texta og umræðu og greina hvernig
orðræðan endurspeglar samfélag og gildi þess. Í orðræðu birtast meðal annars samfélagslegar
hugmyndir um fatlað fólk og með því að greina umræðuna á ólíkum tímum má sjá breytt
viðhorf samfélagsins til fatlaðs fólks (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2006). Sem dæmi um orðræðu
fyrri tíma um listsköpun jaðarhópa má nefna umfjöllun um sýningu sem haldin var í Unuhúsi
árið 1968 fyrir tilstilli hópsins Tengla en Tenglar voru samtök ungs fólks sem vann með fólki
með geðsjúkdóma sem vistað var á stofnununum Kleppsspítala, Arnarholti og Kópavogshæli
(Sveinn Rúnar Hauksson munnleg heimild, 24. apríl 2014). Í umfjöllun um sýninguna í Vísi
árið 1968 eru Tenglar sagðir vera að vinna að því að aðstoða fólk með geðsjúkdóma að
tengjast samfélaginu eftir veikindi. Haft er eftir þáverandi formanni Tengla að tilgangur
sýningarinnar væri að benda á hvernig hægt sé að hjálpa þessu ,,vangefna“ fólki á
margvíslegan hátt. Í greininni segir blaðamaður verkin á sýningunni vera fögur og ótrúlega
haglega gerð miðað við hverjir hafi unnið þau. Yfirskrift umfjöllunarinnar er „Viðurkenna
ekki geðsýki í sjálfum sér eða sínum, vangefnir opna sýningu á haglega gerðum munum“
(,,Viðurkenna ekki“, 1968). Sem dæmi um breytta orðræðu má nefna að nú er talað um fólk
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með þroskahömlun en ekki vangefna eða þroskahefta, en bæði orð fela í sér að viðkomandi sé
ekki heill heldur vanti eitthvað, vangefin sem andstæða við vel gefinn og þroskaheftur sem
andstæða við fullþroska. Fólk sem var kallað geðsjúklingar, s.s. ekki frískir eins og aðrir, er
nú notendur geðheilbrigðiskerfisins eða fólk með geðsjúkdóma. Í orðanotkuninni birtist sú
ólíka sýn sem felst í þeim félagslegu og læknisfræðilegu sjónarhornum sem lýst hefur verið
hér að ofan. Samkvæmt skilgreiningu breska félagslega líkansins er skerðing líffræðileg en
fötlunin félagsleg og stafar af samfélagslegum hindrunum. Þá gefur að skilja að það er
grundvallarmunur á því hvort talað er um fólk með fötlun eða fatlað fólk. Þannig er fólk með
skerðingu fatlað af samfélaginu og fötlunin liggur í algildum kröfum þess en ekki hjá
einstaklingnum sjálfum. Þar speglast þessi ólíku sjónarhorn og í þeim felst heilmikil merking
þó að fæstir séu meðvitaðir um það í daglegu tali og eigin orðræðu. Með hliðsjón af því er í
ritgerðinni talað um fatlað fólk og fólk með þroskahömlun.

3.2 Auður
Heimspekingurinn og félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu er þekktur fyrir rannsóknir sínar á
menntun og menningu. Kenningar hans er hægt að nýta til þess að skoða stöðu einstaklinga í
ólíku samfélagslegu samhengi en hann þróaði ákveðin hugtök til þess að greina stöðu
einstaklinga og hópa í samfélögum. Bourdieu talar um reynd (e. practice) sem felur í sér allt
sem einstaklingur gerir og setur upp ákveðin verkfæri til þess að hægt sé að skilja gjörðir
hans. Þessi verkfæri kallar hann hugsanaverkfæri eða (e. thinking tools). Verkfærin eru
veruháttur (e. habitus), auður (e. capital) og svið (e. field) (Bourdieu, 1984). Þau tvinnast í
eðli sínu saman á þann hátt að saman mynda þau þetta ,,allt“ sem einstaklingur gerir.
Bourdieu (1984) setur upp eftirfarandi jöfnu:
Reynd = [(veruháttur) (auður)] + svið (bls. 101).
Veruháttur er hugtak sem Bourdieu notar og nær yfir hugsun fólks, hegðun og skynjun eða
skilning á heiminum og mótar viðbrögð hvers og eins án þess að hann sé meðvitaður um það.
Veruháttur er einskonar hljóð undirmeðvitund sem tekur afstöðu til allra þátta lífsins og
mótast af uppvexti og þeim félagsheimi sem einstaklingur býr við. Veruháttur er ólíkur á milli
manna en rótgróinn í hverjum og einum og þar af leiðandi er erfitt að breyta honum þó það sé
mögulegt. Einstaklingar bera með sér ólíkan auð en hann getur verið félagslegur, táknrænn,
efnahagslegur og menningarlegur. Félagslegur auður, (e. social capital) er t.d. tengslanet, og
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aðgengi að viðurkenningu, áhrifum og stuðningi í gegnum tengslanet. Menningarlegur auður,
(e. cultural capital) getur falist í þekkingu, færni, menntun og bakgrunni fjölskyldu með tilliti
til stöðu í samfélaginu. Táknrænn auður (e. symbolic capital) eru úrræði einstaklings á
grundvelli heiðurs, almenns álits eða viðurkenningar og efnahagslegur auður (e. economic
capital) felur í sér fjárhagslegt svigrúm. Tilteknum auði er hægt að breyta í annan auð. Til að
mynda getur efnahagslegur auður verið nýttur til þess að skapa sér menningarlegan auð sem
og táknrænan auð. Auður með veruhættinum ákvarðar styrkleika einstaklinga í ólíku
samhengi á ákveðnum sviðum (e. fields). Svið getur verið skóli, fyrirtæki eða listheimurinn á
ákveðnum stað svo e-ð sé nefnt (Bourdieu, 1984; Webb, Schirato, og Danaher, 2002).
Skilgreiningu Bourdieu á sviði er hægt að setja upp og skilja með myndlíkingu. Sviðið
er þá leikur eða spilaborð þar sem einstaklingar í skilgreindu félagslegu rými sem má kalla
vettvang, eru með ólíkan auð og keppast um völd eða sigur í leiknum (Hodkinson ofl. 2008;
Bourdieu, 2000). Einstaklingurinn hefur ákveðinn veruhátt og ákveðinn auð. Í leiknum spilar
leikmaður með hvort um sig, veruhátt og auð, eftir því hvað hentar hverju spilaborði eða sviði
sem hann spilar á. Innan hvers sviðs eru óskráðar leikreglur sem Bourdieu kallar tálsýn (e.
illusion). Tálsýnin er samþykkt af ráðandi leikmönnum á hverju sviði og ljær sviðinu
merkingu og mikilvægi. Hinir ráðandi hópar ákveða hvað sé auður og hverjar reglurnar eru í
leiknum. Það getur reynst erfitt fyrir leikmann sem hefur veruhátt eða bakgrunn sem ekki
passar inn í ríkjandi veruhátt þeirra sem stýra leiknum og minnkar möguleika hans á því að
auka auð sinn innan hans. Til þess að svo megi verða þarf einstaklingur að geta tileinkað sér
tálsýn sviðsins (Bourdieu, 2007). Það má líkja þessu við að ráðandi leikmenn séu að spila
matador en að veruháttur leikmanns sé lúdó sem augljóslega verður til þess að leikmaðurinn á
erfitt með að auka auð sinn innan sviðsins.
Innan hvers sviðs er ráðandi hópur sem hefur hagsmuna að gæta. Nýjar hugmyndir eða
hugmyndafræði mæta því mótspyrnu þess hóps sem völdin hefur. Þar getur því myndast
ákveðin togstreita þegar nýjar hugmyndir ryðja sér rúms og taka sér stöðu innan sviðsins.
(Bourdieu, 1993). Bourdieu segir skólakerfið vera hannað til þess að ráðandi hópar viðhaldi
völdum sínum þar sem það henti þeim og þeirra veruhætti (Webb ofl., 2002). Það sama eigi
við um listheiminn þar sem hópar geti tekið sér stöðu innan sviða og markað sér ráðandi
stöðu. Þetta eigi t.a.m. við um breytta hugmyndafræði í listum og ólíka stíla (Bourdieu, 1993).
Listheimurinn er byggður á kerfi sem má skoða með kenningum Bourdieu og tengist
jafnframt viðfangsefni ritgerðarinnar um rými skilgreindra jaðarhópa innan hans. Hvað varðar
myndlist og upplifun og skilning á listaverkum segir Bourdieu að smekkur á list sé lærður og
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byggi á þekkingu á list. Það hafi einnig áhrif hvaða stétt einstaklingurinn tilheyrir og hver
bakgrunnur hans sé. Hann segir að listaverk eitt og sér sé ekki fallegt í eðli sínu heldur
skilgreint félagslega og að listafólk sjálft verði að tileinka sér þann menningarauð sem
viðurkenndur er til þess að halda stöðu sinni. Listaverkið stendur ekki óháð skapara sínum eða
samhengi þess þar sem það er skapað og þar sem það er sýnt. Bourdieu talar um að það séu
nokkur undirstöðuatriði sem tengjast því að hljóta viðurkenningu. Listamaður þurfi að fá
viðurkenningu frá öðrum listamönnum á verkum sínum. Hann þurfi að fá viðurkenningu frá
opinberum stofnunum eða fjársterkum aðilum, listaverkasöfnurum og öðrum aðilum sem eru
virtir í samfélaginu og loks viðurkenningu frá almenningi (Bourdieu, 1993). Bourdieu segir að
almennt hafi samfélagsleg staða fólks áhrif á það hvaða áhrif það geti haft á stöðu sína á
hverju sviði og hvernig það nýtir sér samfélagsleg úrræði. Hann bendir jafnframt á að
samfélagsleg staða fólks með þroskahömlun sé verri en annarra og að í sögulegu samhengi og
í gegnum aldirnar hafi þessi hópur fólks upplifað misrétti á mörgum sviðum, meðal annars
hvað varðar félagslegan, menningarlegan og efnahagslegan auð (Bourdieu, 1990). Listafólk
með þroskahömlun þarf því bæði að leika á því sviði sem listheimurinn er og innan þess
ramma sem þeim er sjálfkrafa settur vegna skerðingar sinnar. Þetta gerir leikinn ennþá
flóknari.
Hægt er að tengja þessi hugsanaverkfæri Bourdieus við nám og samfélagsþátttöku og
af því að hér er verið að fjalla um listir þá tengjast þau listnámi og þátttöku í listum. Spilið og
leikreglurnar eru sveigjanlegar og háðar því samfélagi, eða sviði, sem spilað er í. Íslenskt
samfélag og staða listafólks með þroskahömlun í íslensku listasamfélagi er önnur en t.d. í
bandarísku samfélagi þar sem listheimurinn er stærri og fjölbreyttari, sviðin ólík og svigrúmið
er meira. Það hefur áhrif á það hvernig leikmenn við erum í spilinu sem og hver veruháttur
okkar er og hvaða auð við höfum úr að spila og hvernig sá auður samræmist spilinu. Orðræða
í samfélaginu hefur áhrif á stöðu okkar sem einstaklinga og birtingarmynd okkar sem
sjálfstæðra eða háðra einstaklinga, bæði út á við og inn á við. Skilgreiningar á skerðingu og
fötlun skipta líka máli í spilinu. Auður hvers einstaklings og merkimiðinn þroskahömlun hafa
áhrif á stöðu hans sem leikmanns. Þegar fólk með þroskahömlun fór að tala fyrir eigin rétti,
„self-advocacy“, á áttunda áratug síðustu aldar, á sama tíma og félagslegur skilningur á fötlun
jókst, skapaði fólkið sér vettvang eða svið þar sem þroskahömlunin var ákveðinn auður í
sjálfu sér. Innan „self-advocacy“ er áhersla lögð á að fólk með þroskahömlun sé sjálft við
stjórnvölinn og að raddir þess fái að heyrast. (Kristín Björnsdóttir og Ingólfur Jóhannesson,
2009). Ef það er sett í samhengi við listheiminn er hægt að nýta sér þá sérstöðu og gildi í þeim
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auði sem getur fylgt því að tilheyra jaðarhópi líkt og er fjallað um í kaflanum um „outsider“
list.
Samfélagsleg viðhorf og uppeldi móta veruhátt okkar og það hefur mikil áhrif á það
hvernig við erum í stakk búin til að spila leikinn. Spilaborðin sem listheimurinn býður upp á
eru mörg og ólík og ólíkir þættir nýtast eftir því á hvaða borði er spilað. Styrkleikar ákvarðast
þá af því hvar þú ert, hvaða spilaborð eru til staðar á þeim stað og hvaða þættir það eru í ólíku
samhengi sem gera þig að sterkasta leikmanninum.
Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir mikilvægi þess hvernig fötlun er skilin og
skilgreind fyrir líf og aðstæður fatlaðs fólks og hvernig samfélagsleg viðhorf endurspeglast í
orðræðu. Einnig var fjallað um kenningar Bourdieus um ólíka stöðu einstaklinga í
samfélaginu.
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4. Framkvæmd rannsóknar
Í þessum kafla er gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, markmiði hennar og
rannsóknarspurningum. Þá eru þátttakendur kynntir og fjallað um þá aðferðarfræði sem var
notuð við öflun gagna og greiningu þeirra. Í lok kaflans er umfjöllun um siðferðilega þætti.

4.1 Markmið og rannsóknarspurningar
Markmið þessarari rannsókn er að öðlast þekkingu og skilning á því hvaða tækifæri bjóðast
fólki með þroskahömlun til að byggja upp feril í listum og skoða hvar hindranir fyrir því
liggja. Jafnframt að öðlast innsýn í vinnuferli listafólksins og hvata að listsköpun í þeim
tilgangi að meta hvernig styðja má við það.
Til að nálgast þetta markmið voru eftirfarandi rannsóknarspurningar settar fram:


Hvaða tækifæri hefur fólk með þroskahömlun til að byggja upp feril í listum?
 Hvaða listnám býðst því?
 Hver eru tækifæri þess til að koma sér á framfæri á vettvangi lista?



Hvers konar stuðningur þarf að vera í boði svo fólk með þroskahömlun geti byggt upp
feril í listum?
 Hvað varð til þess að það hóf að vinna að listsköpun?
 Hvert er vinnuferli þess í listsköpun?
 Hver er vettvangur listsköpunar þess?
 Hver er sýn þess á framtíðina með tilliti til listiðkunar?
 Hvort og hvaða aðstoð fær það?

4.2 Rannsóknaraðferð
Rannsóknin var unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð. Aðferðin byggir á félagslegri
mótunarhyggju sem er stefna í félagsvísindum sem lítur svo á að félagsleg fyrirbæri séu háð
gjörðum og sýn einstaklinga en ekki þversöguleg og óháð (Flick, 2002). Eigindlegar
rannsóknaraðferðir hafa verið mikið notaðar innan félagsvísinda til að varpa ljósi á fyrirbæri
eins og líf fólks, reynslu þess og líðan. Með þessum aðferðum leitast rannsakendur við að
skoða hvernig veruleiki einstaklinga mótast sem og atferli, viðhorf og túlkanir fólks og
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hvernig þeir þættir viðhalda honum. Raunveruleiki einstaklinga er margþættur og háður
upplifun þeirra sjálfra og verður til í félags- og menningarlegu samhengi (Taylor og Bogdan,
1998). Veruleiki rannsóknarinnar mótast af þeim þátttakendum sem rætt er við og unnið er út
frá einstaklingunum sjálfum, upplifun þeirra, umhverfi, aðstæðum og túlkun. Tekið er tillit til
þess félagslega, menningarlega og sögulega samhengis sem rannsóknin er unnin í, ríkjandi
hugmyndafræði og áhrif þess á túlkun gagna, bæði túlkun rannsakanda sem og túlkun
viðmælenda. Eigindlegum rannsóknaraðferðum hefur mikið verið beitt í rannsóknum sem
beinast að jaðar- og minnihlutahópum og henta vel í ritgerð sem þessari sem gengur út á að
rannsaka möguleika listafólks með þroskahömlun á að byggja upp feril í listum. Þátttakendur
eru fáir og áhersla er á dýpt viðtala ólíkt því sem væri ef úrtakið væri stærra. Slíkt er gagnlegt
þegar markmiðið er að líta heildstætt á líf fólks (Taylor og Bogdan, 1998). Eigindleg
aðferðafræði er yfirheiti yfir fjölbreytta rannsóknarhefð sem rúmar margvíslegar
rannsóknaraðferðir. Þekktustu aðferðirnar eru viðtöl, þátttökuathuganir og rýnihópaviðtöl. Í
þessari rannsókn var farin sú leið að nota hálfstöðluð viðtöl (e. semi structured). Með því er
átt við samtöl sem hafa ákveðinn ramma og tilgang en eru opin á þann hátt að fólk er hvatt til
að lýsa lífi sínu og skoðunum frjálst og óheft innan þess ramma (Taylor og Bogdan, 1998).
Með eigindlegum einstaklingsviðtölum má varpa ljósi á ákveðin fyrirbæri í tilveru fólks og
veita skilning á þeim. Umræðuefni viðtalanna er ákveðið fyrirfram af rannsakanda en áherslur
þróast í samtalinu sjálfu og rannsakandi og viðmælandi mætast á jafnréttisgrundvelli (Helga
Jónsdóttir, 2013). Þessi aðferð hentaði rannsóknarefninu sérlega vel en tilgangurinn var að
varpa ljósi á aðstæður myndlistarfólks með þroskahömlun og tækifæri þess, bæði hvað varðar
menntun og störf í listheiminum. Með því að nota eigindleg viðtöl höfðu þátttakendur
tækifæri á að segja sögu sína og miðla upplifun sinni og reynslu og varpa þannig ljósi á
ákveðna stöðu og möguleika á sviði myndlistar fyrir fólk með þroskahömlun. Með því að
hlusta á raddir fólksins sjálfs og aðstandenda þess fékkst góð innsýn í

veruleika þess,

möguleika og upplifanir.

4.3 Þátttakendur
Þátttakendur í rannsókninni voru tólf talsins. Af þeim eru fjórir skilgreindir sem
lykilþátttakendur, en þeir eiga það sameiginlegt að vera með þroskahömlun og búa yfir
hæfileikum á myndlistarsviðinu. Allir þátttakendur vinna að list sinni og þrír þeirra hafa sýnt
verk sín á opinberum vettvangi. Aðrir þátttakendur voru aðstandendur þeirra, fimm talsins, og
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leiðbeinendur, þrír talsins. Lykilþátttakendur eru á aldrinum 23–43 og hafa unnið mislengi að
list sinni. Af virðingu fyrir listafólkinu og verkum þess var ákveðið í samráði við þau og
fjölskyldur þeirra að þau kæmu fram undir fullu nafni. Við val á þátttakendum var lögð
áhersla á að þeir hefðu myndlistarhæfileika, væru virkir í listsköpun sinni, væru af báðum
kynjum og á ólíkum aldri. Þrír þátttakenda eru þegar þekktir fyrir verk sín en yngsti
þátttakandinn hefur mikinn áhuga á því að byggja upp feril í listum. Um er að ræða markvisst
úrtak (e. purposive sampling) en slíku úrtaki er beitt þegar rannsakandi velur þátttakendur
eftir eigin dómgreind í samræmi við markmið rannsóknarinnar (Taylor og Bogdan, 1998). Til
að komast í samband við þátttakendur hafði rannsakandi samband við þá sjálfa og
aðstandendur þeirra. Vegna starfs rannsakanda sem framkvæmdarstjóri listahátíðarinnar List
án landamæra þekkti hann vel til þess listafólks sem tekið hefur þátt í hátíðinni, meðal annars
þeirra sem tóku þátt í rannsókninni. Þátttakendum og aðstandendum þeirra var gerð grein fyrir
tilgangi og markmiði rannsóknarinnar og boðið að taka þátt sem þeir þáðu allir.

Lykilþátttakendur
Til þess að lesendur eigi auðveldara með að setja sig inn í aðstæður listafólksins verður hverju
og einu þeirra lýst stuttlega.

4.3.1 Ísak Óli Sævarsson

Mynd 1. Ísak Óli Sævarsson
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Ísak Óli er fæddur árið 1989. Hann gekk í hverfisskólann sinn og fór þaðan í framhaldsnám á
starfsbraut þar sem hann naut þess að vinna að listrænum verkefnum. Á þeim tíma sem
rannsóknin fór fram vann Ísak Óli að list sinni á vinnustofu sinni á heimili sínu. Ísak Óli hefur
teiknað frá barnsaldri og tekið þátt í mörgum sýningum, bæði einkasýningum og
samsýningum. Hann sýndi fyrst á samsýningu á vegum Listar án landamæra í ráðhúsi
Reykjavíkur árið 2007. Vorið 2008 hélt hann fyrstu sýningu sína í Gallerí Tukt í Hinu húsinu
þar sem myndir hans seldust upp á tveimur dögum. Frá því hefur hann haldið alls níu
einkasýningar. Hann er nú með samning við Gallerí listamenn þar sem verk hans eru í
umboðssölu. Ísak Óli var listamaður listahátíðarinnar List án landamæra árið 2012 þar sem
verk hans prýddu allt kynningarefni það árið. Ísak Óli vinnur með ýmis þemu í list sinni,
mörg hver sem hafa haldið sér frá því hann var barn og til dagsins í dag. Í herbergi sínu er
hann umkringdur myndasöguhetjum sem hann sækir innblástur í og má þar nefna Barbapabba,
strumpana og söguhetjur Tinnabókanna. Hann á fjölmargar bækur með þessum hetjum sínum
og hundruðir plastfígúra, þar af um 200 strumpa, sem hann raðar í ákveðna röð. Sú uppröðun
endurspeglar þá festu sem hann kýs að hafa og þær reglur sem hann býr til í umhverfi sínu.
Þessi heimur sem umlykur hann í daglegu umhverfi hans er sá heimur sem birtist í málverkum
hans.
Foreldrar hans vinna náið með honum að því að bæta við þemum og þróa
listsköpunina. Ísak vann stóra myndaröð fyrir sýningu í Norræna húsinu árið 2011 þar sem
hann sýndi portrett myndir (sjá mynd 1.) af fólki sem snertir líf hans á einhvern hátt. Bæði
fjölskyldumeðlimum sem og einstaklingum sem hafa hlutverk í daglegu umhverfi hans og lífi.
Þar má nefna bróður hans og meðlimi hljómsveitar sem hann er í, uppáhalds rithöfundinn
hans, Astrid Lindgren, tónlistarmanninn Leonard Cohen og mótmælandann Helga Hóseasson
sem Ísak vinkaði út um glugga á bíl fjölskyldunnar í hvert sinn sem hann keyrði framhjá
honum í mörg ár. Nöfn sýninga hans eru skýr og fela í sér viðfangsefni verka á sýningunni.
Ísak vann myndaröð fyrir sýningu í Langholtskirkju en sýningin bar nafnið Kórar, prestar og
Helgi Hós. Þrátt fyrir að hann þrói sífellt myndefnið er sterkt höfundareinkenni á myndum
hans og bakgrunnur þeirra er alltaf einlitur.
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4.3.2 Sigrún Huld Hrafnsdóttir

Mynd 2. Sigrún Huld Hrafnsdóttir

Sigrún Huld er fædd árið 1970. Hún var ein fremsta sundkona úr röðum fólks með
þroskahömlun á árunum 1982 til 1996. Hún var þrívegis valin íþróttamaður ársins hjá
Íþróttasambandi fatlaðra 1989, 1991 og 1994. Árið 1991 var hún útnefnd besti íþróttamaður
fólks með þroskahömlun í heiminum af INAS, alþjóðasamtökum fólks með þroskahömlun. Þá
var Sigrún Huld einnig valin íþróttamaður Reykjavíkur árið 1992. Bestum árangri náði hún á
Ólympíumóti fatlaðra í Madríd á Spáni árið 1992 þegar hún vann til níu gullverðlauna og
tveggja silfurverðlauna, setti fjögur heimsmet í einstaklingsgreinum og fjögur í boðsundi.
Sigrún Huld teiknaði mikið sem barn en byrjaði ekki að vinna markvisst að listinni fyrr en
sundtímabilinu lauk en þá sneri hún sér að myndlist og málar með akrýl, vatnslitum og pastel.
Sigrún vinnur að list sinni á heimili sínu og fleiri stöðum. Hún hefur haldið tvær
einkasýningar og tekið þátt í fjölda samsýninga. Fyrsta einkasýning hennar var í Eden í
Hveragerði árið 1999 og nýverið sýndi hún verk sem hún vann með listakonunni Söru Riel á
Kjarvalsstöðum. Á þessu 15 ára tímabili hefur hún haldið og tekið þátt í samtals 15 sýningum,
margar hverjar á vettvangi Listar án landamæra. Sigrún er listamaður Listar án landamæra
árið 2014 og verk hennar prýddu allt kynningarefni hátíðarinnar.
Myndefni verka Sigrúnar er fjölbreytt. Þar má nefna húsamyndir, tré, fjöll, fugla og
allskyns dýr og hafa myndir hennar á sér sterk höfundareinkenni. Í myndum hennar birtist
úthugsuð fjarvídd og framúrstefnulegur arkitektúr og þó að fjarvíddin sé ekki alltaf rétt eða
vísindaleg þá gengur hún alltaf upp. Sigrún vinnur með allskyns liti, krítar, túss, vatnsliti og
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akrýlmálningu og tekur tímabil þar sem hún vinnur í vissa miðla. Hún er til að mynda lítið að
mála þessa dagana en notar meira krít og akrýl pastel.

4.3.3 Guðrún Bergsdóttir

Mynd 3. Guðrún Bergsdóttir

Guðrún Bergsdóttir fæddist árið 1970. Hún er meðlimur í Perlufestinni, sem er félagsskapur
áhugafólks um leiklist. Guðrún byrjaði seint að vinna að list sinni, eða eftir þrítugt, en þá fór
hún að vinna með nál, garn og striga á einstakan hátt. Verk hennar hafa þróast úr því að vera
beinar línur yfir strigann í stóra ferninga sem síðan smækkuðu og urðu lífrænni í forminu.
Formfestan er nú nánast horfin úr verkum hennar þar sem hún setur einungis eitt
krosssaumsspor í hverjum lit á flötinn. Flöturinn í nýjum verkum Guðrúnar iðar af lífi og
þegar staðið er þétt við verk hennar iðar hann og augað á erfitt með að festa sig við einn stað.
Þegar horft er á verkin úr meiri fjarlægð og augað hættir að greina bilið á milli sporanna
koma ferningar og fletir í ljós.
Síðustu 14 ár hefur Guðrún þróað mjög sérstakan stíl sem vekur aðdáun og höfðar til
fólks á ólíka vegu en verk hennar tengjast bæði handverkshefðinni sem og geómetríski
abstrakt list. Guðrún ferðast um með listaverk sem hún er að vinna í töskunni sinni og vinnur
að þeim þar sem hún er stödd hverju sinni. Hún hefur haldið fjölmargar einkasýningar frá
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árinu 2006 og tekið þátt í fjölda samsýninga. Fyrsta einkasýning hennar, sem var haldin í
Bogasalnum í Gerðubergi árið 2006, fékk svo mikla athygli að hún var framlengd vegna
aðsóknar. Árið 2007 var hún í samstarfi við Gjörningaklúbbinn og sýndi ásamt meðlimum
klúbbsins sameiginleg verk á sýningu í Norræna húsinu. Hún hélt einkasýningu á Mokka árið
2008 og sýndi með listmálaranum Jóni B. K. Ransu í Hafnarborg árið 2011. Hún hefur einnig
sýnt verk sín í Listasal Mosfellsbæjar og í Þjóðminjasafninu. Guðrún sýndi verkin sín í
Gallerí listamenn árið 2013 og tók þátt í samstarfi við Eggert Pétursson árið 2014. Verk
Guðrúnar hafa prýtt forsíðu Sögu Styrktarfélags vangefinna 1958-2008 og forsíðu rits
Heimilisiðnaðarfélags Íslands Hugur og hönd 2008. Þá var hún listamaður Listar án
landamæra árið 2011.

4.3.4 Kolbeinn Magnússon

Mynd 4. Kolbeinn Magnússon

Kolbeinn fæddist árið 1990. Hann ólst upp í Bretlandi með fjölskyldu sinni og fluttist til
Íslands árið 2009 og hóf þá nám á starfsbraut. Því lauk árið 2012 og síðan þá hefur hann sótt
námskeið hjá Myndlistaskóla Reykjavíkur. Kolbeinn starfar hjá Húsasmiðjunni, sækir
námskeið í tónlist og lærir á bifreið hjá Ökuskólanum. Faðir hans er starfandi
myndlistarmaður og Kolbeinn hefur unnið mikið með honum í gegnum tíðina og tekið þátt í
sýningum hans og í starfi kórs Nýlistasafnsins. Bróðir Kolbeins og margir ættingjar og vinir
fjölskyldunnar eru listafólk og Kolbeinn lifir og hrærist í listheiminum. Kolbeinn vinnur
sjálfur hratt og hiklaust og teikningar hans eru tjáningaríkar. Leiðbeinandinn hans segir að
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þegar hann hafi tekið teikningar hans saman í lok nýliðinnar annar hafi hann séð rauðan þráð í
verkunum sem hann hafði ekki séð fyrr en öll verkin komu saman og hann bjó til myndaband
úr öllum teikningunum. Rauði þráðurinn að hans mati er bæði hrynjandinn í teikningunni,
flæðið sem birtist í formunum og fígúrunum og húmor sem hann sér í verkum hans og sem að
hans mati finnst líka í verkum föður hans og bróður. Hann segist ekki geta sett fingur á það
nákvæmlega hvað það er en þar sem hann þekki vel til fjölskyldu Kolbeins skynji hann að það
sé þarna sameiginlegur húmorískur þráður. Kolbeinn hefur sýnt á nemendasýningum
Myndlistaskólans í Reykjavík og sýnir um þessar mundir á Safnasafninu á Svalbarðsströnd.
Kolbeinn er leitandi í listsköpun sinni, hann vinnur mest að teikningum en hefur áhuga á
ólíkum efnivið. Hann hefur brennandi áhuga á listum og sækir sýningar innanlands sem utan.
Hann dreymir um að starfa sem myndlistarmaður í framtíðinni og hyggur á frekara nám í
listum.

4.4 Gagnaöflun
Undirbúningur fyrir rannsóknina hófst veturinn 2013 með vinnslu á markmiðum fyrir
rannsóknina, vali á þátttakendum og gerð viðtalsramma. Viðtölin við listamennina fjóra,
aðstandendur þeirra og leiðbeinendur fóru fram á tímabilinu febrúar til apríl árið 2014.
Í samráði við listafólkið var rætt við náinn aðstandanda þess og leiðbeinendur, í þeim tilgangi
að varpa frekara ljósi á sögu hvers einstaklings og mögulega þörf á frekara námi, vettvangi og
stuðningi. Þá nálgun er hægt að skilgreina með enska hugtakinu „triangulation“ gagna, sem
hefur verið þýtt sem margprófun, hér í merkingunni að fá upplýsingar frá fleiri en einu
sjónarhorni og auka þannig trúverðugleika og dýpt (Flick, 2007). Rannsóknargögn
samanstanda af átta viðtölum og þremur símaviðtölum. Umfang afritaðra gagna nam 226
blaðsíðum en símaviðtöl voru ekki afrituð. Viðtölin fóru ýmist fram á heimili foreldra
þátttakenda, á sameiginlegu heimili þátttakanda og foreldra eða á vinnustofu foreldris
þátttakanda, allt eftir óskum viðmælanda hverju sinni. Viðtölin tóku að meðaltali eina og hálfa
til tvær klukkustundir hvert. Viðtöl við þrjá lykilþátttakendur fóru þannig fram að fyrst var
rætt við listafólkið í einrúmi og í kjölfarið bættist aðstandandi í hópinn, í einu viðtalanna voru
aðstandendur tveir. Í viðtali við fjórða lykilþátttakanda var rætt við listamann og aðstandanda
frá upphafi en í seinni hluta viðtalsins var listamaðurinn einn. Í viðtölum við listafólkið var
lögð áhersla á að fá upplýsingar um sögu þeirra, aðstæður og framtíðaróskir. Stuðst var við
viðtalsramma með áhersluatriðum, en markmið rannsóknarinnar lá til grundvallar í öllum
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viðtölum. Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð orðrétt. Eftir hvert viðtal var skrifuð stutt
samantekt á upplifun rannsakanda.

4.5 Greining gagna
Við greiningu gagna er stuðst við aðferðir grundaðrar kenningar (e. grounded theory) og hófst
greiningin samhliða gagnasöfnuninni. Hvert viðtal var kóðað með opinni kóðun í þeim
tilgangi að finna helstu þemu og hugtök úr gögnunum. Með því að greina viðtöl samhliða
gagnaöflun gafst tækifæri til þess að þróa viðtalsrammann með því að bæta við mikilvægum
þáttum sem komu fram í hverju viðtali. Þegar allri gagnasöfnun var lokið voru viðtölin
marglesin yfir og greind með öxulkóðun en með henni eru ákveðnir þættir, þemu og hugtök
sem fram koma í gögnunum samtengd og samhengi fundið (Strauss og Corbin, 1998).

4.6 Siðferðilegir þættir
Í eigindlegum rannsóknum er algengt að þátttakendum séu gefin dulnefni og er það gert til að
verja þá og koma í veg fyrir að þeir þekkist. Í þessari rannsókn var ákveðið í samráði við alla
sem að komu að ganga þvert á þessa hefð og láta lykilþátttakendur koma fram undir fullu
nafni þar sem ekki var um að ræða viðkvæmar persónuupplýsingar. Sú ákvörðun var tekin af
virðingu fyrir listamönnunum og verkum þeirra en listafólkið er þekkt fyrir sinn persónulega
stíl sem ekki er auðvelt að dylja með því að nota dulnefni. Viðmælendur veittu skriflegt
upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni eftir að hafa kynnt sér efni hennar. Í samþykki
kemur fram að þátttakendur geti hætt við þátttöku á hvaða stigi rannsóknarinnar sem er og fái
tækifæri til þess að lesa yfir niðurstöður rannsóknarinnar fyrir birtingu hennar.
Lykilþátttakendur og aðstandendur þeirra lásu yfir niðurstöðukafla ritgerðarinnar, þrjú þeirra
gerðu smávægilegar athugasemdir sem voru lagfærðar. Rannsóknin var einnig tilkynnt til
Persónuverndar. Eins og kom fram í hluta 4.2 um rannsóknaraðferð þekkir rannsakandi til
allra þátttakenda, listafólksins sjálfs, aðstandenda þeirra og leiðbeinenda. Það hversu vel
rannsakandi þekkir til listasenunnar og þátttakenda reyndist mikill styrkleiki því hann átti
traust þátttakenda og átti auðvelt með að setja sig inn í aðstæður.
Í upphafi rannsóknarinnar var markmiðið að notast við opnar spurningar, eins og

tíðkast í eigindlegri aðferðafræði, þar sem viðmælanda gefst færi á að ræða málin á víðtækan
hátt. Í ferli viðtalanna við myndlistarfólkið reyndist þó nauðsynlegt, eðli skerðingarinnar
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vegna, að breyta um nálgun og hafa spurningarnar fleiri, lokaðri og markvissari. Það er vel
þekkt í eigindlegum rannsóknum þar sem þátttakendur eru

með þroskahömlun að

rannsakendur þurfi að fylgja spurningum betur eftir með því að spyrja meira en yfirleitt er gert
þar sem viðmælendur geta átt erfitt með að svara opnum spurningum (Hanna Björg
Sigurjónsdóttir, 2006).
Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. Í næstu
tveimur köflum verða helstu niðurstöðum hennar gerð skil.
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5. Leiðir að þátttöku í listum
Til þess að skilja betur stöðu listafólks með þroskahömlun er mikilvægt að bera saman ólík
tækifæri fólks til þess að byggja upp feril í listum. Vettvangur „outsider“ listafólks á Íslandi er
oftar en ekki utan við hina almennu listsenu þó að skörun eigi sér stað. Hin almenna sena felst
í þeim tækifærum sem einstaklingur hefur til þess að byggja upp feril í listum og þeim
vettvangi sem hann hefur til þess að koma sér á framfæri. Almenna leiðin er hér listuð til að
sýna fram á innbyggðar hindranir fyrir fólk með þroskahömlun og síðan er skoðuð sú leið sem
fólki með þroskahömlun er gert að fara. Þá eru tækifæri þátttakenda rannsóknarinnar til
listnáms og sýningarhalds skoðuð.

5.1. Hin almenna leið til starfa í listum
Fyrir einstakling sem ætlar sér að starfa við myndlist er framboð á myndlistarnámskeiðum
töluvert. Listbrautir eru starfræktar við suma framhaldsskóla og nokkrir myndlistaskólar bjóða
upp á fornám sem undirbúning fyrir grunnnám á háskólastigi í listum. Til þess að fá
háskólagráðu í myndlist er hvort heldur sem er hægt að stunda nám við Listaháskóla Íslands
(LHÍ) eða fara utan til náms. LHÍ gerir kröfu um að umsækjendur hafi lokið stúdentsprófi eða
annarri sambærilegri menntun og leggur áherslu á að æskilegt sé að umsækjendur hafi sótt
undirbúningsnám frá hönnunar- eða myndlistardeildum framhaldsskóla eða hafi lokið öðru
fornámi þó það sé ekki sett sem skilyrði (Listaháskóli Íslands, e.d. b). Að loknu B.A. prófi
eiga nemendur þess kost að sækja um í meistaranám í myndlist og hafa flestir farið utan til
þess en nýverið var byrjað að bjóða upp á slíkt nám við Listaháskóla Íslands (Listaháskóli
Íslands, e.d. c). Þegar námi lýkur, og jafnvel á meðan á því stendur, er algengt að ungir
listamenn vinni í því að koma sér og verkum sínum á framfæri með því að halda sýningar og
vera sýnilegir með verk sín. Stundum taka ungir listamenn sig saman, leigja saman vinnustofu
og stofna sín eigin gallerí, sinn eigin vettvang, þar sem oft reynist erfitt að komast að í
viðurkenndum galleríum og söfnum áður en almenn viðurkenning hefur fengist. Til að ná því
marki að sækja um sýningarpláss hjá viðurkenndum galleríum og söfnum þarf listafólkið að
vinna sig upp virðingarstigann og sýna fram á hvað það hefur fram að færa. Þetta getur verið
erfitt og nauðsynlegt að metnaður sé mikill því þetta er mikil og stöðug vinna á mörgum
sviðum.
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Til að styrkja stöðu sína og byggja upp myndlistarferil geta ungir listamenn sótt um
inngöngu í hagsmuna- og stéttarfélag íslenskra myndlistarmanna, Samband íslenskra
myndlistarmanna (SÍM), en til þess að fá inngöngu þurfa þeir að hafa háskólagráðu í myndlist
eða uppfylla fjögur af sex skilyrðum sem sett eru fram í umsókn um aðild. Þessi atriði eru: 1)
Ein eða fleiri einkasýning á opinberum sýningarstað, 2) Verk í opinberri eigu sem valið er af
viðkomandi safnráði eða matsnefnd, 3) Opinber styrkur eða starfslaun, 4) Önnur menntun í
myndlist að lágmarki samtals tvö ár, 5) Þátttaka í alþjóðlegri sýningu, þátttaka í samsýningu
styrktri af opinberum aðilum eða þátttaka í ekki færri en fimm samsýningum og 6) Að hafa
verið falið af dómnefnd að vinna að listskreytingu á opinberum vettvangi (Samband íslenskra
myndlistarmanna, e.d. a). Aðild að fagfélagi myndlistarmanna, líkt og aðild að öðrum
fagfélögum almennt, veitir stuðning, fræðslu um réttindi og aðgengi að upplýsingum svo
eitthvað sé nefnt. Félagar í SÍM fá reglulega sendar fréttir í tölvupósti um styrki, sýningar eða
annað sem skiptir þá máli og fréttatilkynningar um sýningar félagsmanna eru birtar á
heimasíðu og sendar félagsmönnum. Félagaskírteini gefur frían aðgang að söfnum og afslátt á
ýmissi þjónustu. SÍM rekur hátt í 200 vinnustofur sem félagsmenn geta sótt um. Á heimasíðu
SÍM eru greinargóðar upplýsingar um sýningarstaði og innlenda og alþjóðlega styrki.
Sambandið býður félögum einnig upp á lagalega ráðgjöf og aðstoð sem tengist því að vera
sjálfstætt starfandi listamaður (Samband íslenskra myndlistarmanna, e.d. b). Á heimasíðu
sambandsins er vísað á Handbókina, sem er rafræn upplýsingasíða fyrir starfandi
myndlistarmenn. Þar eru upplýsingar um sýningarsali, söfn og gallerí, styrki og
gestavinnustofur svo dæmi séu tekin. Inni á síðunni er yfirlit yfir staði sem hægt er að sækja
um og yfirlit yfir þá staði sem ekki taka við umsóknum en bjóða listafólki að sýna hjá sér
(Handbókin, e.d.).
Í fljótlegri yfirferð inn á síður safna, sýningarsala og gallería sem nefnd eru á síðu
Handbókarinnar má sjá að ólíkt er á hvaða hátt því er komið á framfæri hvaða skilmálar eru
settir fyrir umsókn um sýningu. Á síðu Listasafns Reykjavíkur er tilgreint að stefna safnsins
sé að sýna verk sem hafi listrænt gildi en þar er ekki hægt að sækja um að sýna (Listasafn
Reykjavíkur, e.d.). Í Listasafni ASÍ er hægt að sækja um að sýna og opið er fyrir umsóknir í
afmarkaðan tíma á hverju ári. Þar er tilgreint að senda skuli inn upplýsingar um
sýningaráform, nám og fyrri sýningar umsækjanda (Listasafn ASÍ, e.d.). Fjölmörg gallerí eru
um allt land, vægi þeirra er mismunandi og umsóknarferlið sömuleiðis. Gallerí Kling og Bang
er gallerí í Reykjavík. Á heimasíðu þess er ekki tilgreint hvort hægt sé að sækja um sýningu
en þar stendur að stefnt sé að því að kynna myndlist sem ögri samhengi og innihaldi skapandi
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hugsunar (Kling og Bang, e.d.). Á síðu Handbókarinnar segir að galleríið taki ekki við
umsóknum en skoði hugmyndir að sýningum sem megi senda aðstandendum gallerísins með
tölvupósti (Handbókin, e.d.). Hvergi kemur fram að nám eða félagsaðild að SÍM sé skilyrði
fyrir því að vera gjaldgengur sem umsækjandi, eða hverju sé leitað eftir þegar myndlistarfólki
er boðið að sýna. Hins vegar má sjá á áherslum SÍM, sem og þar sem kostur er á að sækja um
sýningarpláss, að geta skal náms- og sýningarferils. Þar af leiðir að nám og ferill hefur mikið
vægi.
Það skiptir máli að koma sýningum og verkum á framfæri í fjölmiðlum og á
netmiðlum og fá umfjöllun um verk sín á opinberum vettvangi. Margt listafólk er með
heimasíðu þar sem upplýsingum er komið á framfæri. Að auki skiptir máli að halda vel utan
um feril sinn og uppfæra ferilskrá sem senda má þegar sótt er um sýningar eða styrki. Af
þessu yfirliti sem byggir fyrst og fremst á reynslu rannsakanda og þekkingu sem starfandi
listamanns af hinni hefðbundnu listasenu og óformlegum viðtölum við starfandi
myndlistarfólk má sjá að þau atriði sem skipta máli í því að byggja upp feril í listum eru
listnám, vinnurými, gallerí, söfn, styrkir, opinber umfjöllun. Geta til þess að tala, kynna og
skrifa um verk sín, tilurð þeirra og gildi, söfnun, miðlun og skipulag upplýsinga um listtengd
störf.

5.2 Tækifæri manneskju með þroskahömlun til starfa í listum
Fyrir manneskju með þroskahömlun sem hyggur á feril í myndlist er veruleikinn annar.
Sérstakar starfsbrautir eru starfræktar í mörgum fjölbrautaskólum en þær eru ætlaðar
„fötluðum, þroskahömluðum og fjölfötluðum“ nemendum sem vilja stunda frekara nám að
loknum grunnskóla. Náminu er ætlað að vera einstaklingsmiðað og reynt að koma til móts við
þarfir, hæfileika og getu nemandans. Í dæmi um útfærslu fjögurra ára námsbrautar er tiltekið
að hluti list- og verkgreina sé 20 einingar af 140 eininga, fjögurra ára, námi. Hver skóli fyrir
sig ákveður hvaða valáfanga nemendum er boðið upp á (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2005).
Nemendur á starfsbraut eiga þess ekki kost að útskrifast með stúdentspróf og eiga ekki
möguleika á að velja sér listnámsbraut eins og nemendur í almenna kerfinu geta. Eini
möguleiki þeirra nemenda sem hyggja á frekara nám að framhaldsskóla loknum er að sækja
um tveggja ára starfstengt diplómanám við Menntavísindasvið Háskóla Íslands en þar eru
teknir inn í kringum 14 nemendur á tveggja ára fresti. Námið miðar að því að auka möguleika
nemenda á atvinnutækifærum á almennum vinnumarkaði og auka möguleika þeirra á þátttöku
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í samfélaginu (Háskóli Íslands, e.d.). Þar eru þó ekki myndlistartengdir áfangar í boði. Annað
nám á háskólastigi er ekki í boði fyrir fólk með þroskahömlun. Tækifæri fyrir fólk með
þroskahömlun til þess að sækja nám í listum takmarkast af aðgreindum námskeiðum sem eru í
boði hjá Fjölmennt, símenntunar og þekkingarmiðstöð fyrir fatlað fólk og samstarfsaðilum
Fjölmenntar, Mími - símenntun, Námsflokkum Reykjavíkur og Myndlistaskólanum í
Reykjavík (Fjölmennt, e.d.). Námskeið sem í boði eru hjá ofantöldum skólum og miðstöðvum
í samstarfi við Fjölmennt eru haldin fyrir fólk með þroskahömlun eingöngu. Námskeiðin eru
ekki einingabær og veita hvorki réttindi né teljast til starfsnáms.
Þar fyrir utan bjóða nokkrir dagvistunar- og starfsstaðir fyrir fólk með þroskahömlun
upp á listsköpun. Á meðal þeirra eru Bjarkarás, hæfingarstöð fyrir fatlað fólk 20 ára og eldra,
Hitt húsið sem stendur fyrir opnu félagsstarfi, Tipp Topp, fyrir fatlað fólk og fólk með
þroskahömlun á aldrinum 16 til 40 ára. Gylfaflöt sem er dagþjónusta fyrir ungt fatlað fólk á
aldrinum 16 til 25 ára leggur megináherslu á tómstundir og þar er einnig starfrækt listasmiðja
sem gengur undir nafninu Smiðjan. Hið sama á við um Skálatún þar sem starfrækt er
dagþjónusta auk vinnustofa.
Það nám og þau tækifæri sem standa fólki með þroskahömlun til boða eru ekki á
háskólastigi eða það fagleg að mögulegt sé fyrir einstakling að byggja á því hefðbundinn feril
í listum miðað við þær kröfur sem gerðar eru í hinu almenna listumhverfi. Innganga í SÍM er
háð því að umsækjandi hafi viðurkennda menntun í listum eða uppfylli ákveðin skilyrði eins
og áður var nefnt. Hæpið er að einstaklingur með þroskahömlun hafi möguleika á að uppfylla
þær kröfur sem gerðar eru. Flestir sýningarstaðir gera kröfu um faglega menntun í listum og
listasöfnin gera enn meiri kröfur um nám og reynslu. Sýningarstaðir fyrir þann hóp listafólks
sem hér um ræðir eru t.d. Safnasafnið á Svalbarðseyri sem áður var nefnt og sýnir verk
alþýðulistafólks og „outsider“ listamanna og gerir ekki sérstakar kröfur um menntun
(Safnasafnið, e.d.). Gerðuberg, menningarmiðstöð í Breiðholti hefur einnig lagt áherslu á
sýningar eftir „outsider“ listamenn með það að markmiði að „...hlúa að og miðla
alþýðumenningu með sýningarhaldi og viðburðum í samstarfi við einstaklinga og félög“
(Gerðuberg, e.d.). Listahátíðin List án landamæra kemur á samstarfi við sýningarsali og söfn
og hefur það að markmiði að sýna og koma list fatlaðs fólks á framfæri á almennum
listvettvangi og koma á samstarfi á milli fatlaðs og ófatlaðs listafólks (List án landamæra,
e.d.).
Í ljósi þessa samanburðar verður nú skoðað hvaða tækifæri listafólkið í rannsókninni
hefur haft þegar kemur að námi og sýningarhaldi og hverjar langanir þess eru.
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5.3. Nám og listnám lykilþátttakenda
Miklar breytingar hafa átt sér stað í námsumhverfi fólks með þroskahömlun undanfarna
áratugi sem endurspeglast í ólíkum tækifærum listamannanna fjögurra til náms, en þeir eru
fæddir með 20 ára millibili á tímabilinu 1970–1990. Þegar elstu þátttakendurnir, þær Guðrún
og Sigrún Huld, voru að alast upp var nám í framhaldsskóla ekki í boði fyrir fólk með
þroskahömlun. Þær gengu báðar í sérskóla fram að nítján ára aldri. Að þeim tíma loknum
lagði Sigrún áherslu á sundferil sinn en Guðrún reyndi fyrir sér í ólíkum störfum og sótti
námskeið hjá Fjölmennt, símenntunarmiðstöð fyrir fatlað fólk, en þar hefur hún sótt fjölda
námskeiða í gegnum árin. Þeir Kolbeinn og Ísak Óli stunduðu báðir nám á starfsbraut við
framhaldsskóla. Ísak Óli var í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ (FG) en Kolbeinn í Fjölbrauta
skólanum í Breiðholti (FB). Í báðum skólunum eru listnámsbrautir og mikil áhersla er á
sköpun á starfsbrautum skólanna. Í FG fékk Ísak að reyna sig í ólíkum listmiðlum og gerði
meðal annars stuttmynd með hópi nemenda og tók þátt í samsýningu á List án landamæra.
Þrátt fyrir ólíkt námsumhverfi var nám allra þátttakanda bundið við sértæk úrræði fyrir fólk
með þroskahömlun og ekkert þeirra útskrifaðist með stúdentspróf sem almennt er talið
mikilvægt ætli fólk sér lengra í námi.
Þegar kom að því að Ísak færi að klára skólann hóf hann ásamt foreldrum sínum að
skoða framhaldsnám. Faðir hans segir:

Við vildum ekki að hann færi bara beint í að pakka skrúfum í
poka sko, skilurðu til æviloka. Og þar sem áhuginn og
hæfileikarnir liggja þarna þá náttúrlega vorum við að reyna að
skapa einhvern grundvöll fyrir barnið og náttúrlega fleiri sem
hafa þessa gríðarlegu hæfileika.

Ísak fór ásamt fjölskyldu sinni í vettvangsferð til Danmerkur að skoða listalýðháskóla sem
þeim leist vel á. Í framhaldi af því fóru þau í viðtal við þáverandi rektor Listaháskóla Íslands
til þess að kanna hvort Ísak gæti komist þar að sem nemandi. Þar var þeim bent á
Myndlistaskólann í Reykjavík sem þá var farinn að bjóða upp á myndlistarnámskeið fyrir fólk
með þroskahömlun í samstarfi við Fjölmennt. Í framhaldinu sótti Ísak námskeið í
Myndlistaskóla Reykjavíkur. Námið gekk á margan hátt vel. Foreldrar hans voru ánægðir með
viðhorf stjórnenda og flestra kennara en mættu viðhorfstengdum tálma þegar kom að
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vanþekkingu eins kennara á ákveðinni hegðun Ísaks, sem tengist því að hann er einhverfur.
Það varð til þess að þau ákváðu að taka hann úr skólanum. Móðir hans segir að þau hafi sagt
,,við gerum þetta bara sjálf“, og átt við að þau myndu kenna honum og aðstoða hann sjálf eftir
bestu getu, þrátt fyrir að hvorugt þeirra sé menntað í myndlist og segjast ekki hafa forsendur
til þess. Móðir Ísaks segir að sér þyki skipta máli að sérkennarar komi að kennslu, eða hið
minnsta að það sé þekking á fötlunum til staðar. Faðir hans segir að hans upplifun hafi verið
að einhverjir nemendur hafi ekki verið á námskeiði í Myndlistaskólanum vegna áhuga á
myndlist og sköpun heldur af því að það hafi vantað úrræði fyrir þá. Hans upplifun er að
þessarar vöntunar gæti á tíðum í úrræðum fyrir fólk með þroskahömlun, þ.e. að fólki bjóðist
ekki endilega úrræði eða nám eftir áhugasviði þeirra eða hæfileikum og það þykir honum
miður. Hann segir:
Það má ekki setja fólk í ,,úrræði“ bara til að setja það í úrræði,
það þarf að vera konkret ástæða og fylgja styrkleikum.

Kolbeinn, sem er yngsti þátttakandinn, hefur frá fyrstu tíð haft mörg tækifæri til þess
að taka þátt í listsköpun. Þáttur fjölskyldunnar hefur mikil áhrif þar en eins og fyrr segir er
fjöldi listafólks í kringum Kolbein. Kolbeinn segir frá því að í gegnum alla skólagöngu sína
hafi hann unnið að listsköpun. Hann var í skóla í Evrópu frá því að hann var lítill þar til hann
varð 19 ára, í skólanum var hann í myndlistaráföngum. Þegar fjölskyldan flutti til Íslands hóf
hann nám á starfsbraut FB. Hann minnist áranna í fjölbraut sem góðs tíma og segist hafa verið
með besta kennarann og í besta náminu. Hann naut góðs af því að við skólann er
listnámsbraut og sumir kennarar hans voru myndlistarfólk. Hann fékk að fást við myndlist í
námi sínu með ólíkri tækni og nafngreinir sérstaklega kennara sem hafa leiðbeint honum í
listsköpun. Að framhaldsskóla loknum var hann óviss um hvað hann vildi gera þangað til
hópurinn af starfsbrautinni fór í kynningu hjá Fjölmennt. Þar kynntist hann samstarfi
Fjölmenntar og Myndlistaskólans í Reykjavík. „Ég sagði eiginlega bara, þessi er fyrir mig“,
segir Kolbeinn um það þegar hann frétti af náminu í Myndlistaskólanum og segir að hann hafi
viljað halda áfram að læra myndlist og bætir við „af því að ég elska myndlist“. Hann fór ekki
á aðrar námskynningar en hjá Fjölmennt og eftir útskrift sótti hann um hjá
Myndlistaskólanum, komst þar að og stundar nám við skólann einu sinni í viku.
Eftir að Sigrún hætti í sundinu árið 1999, þá 26 ára gömul, byrjaði hún að sækja
Listasmiðju Lóu, en hana rak listakonan Lóa Guðjónsdóttir til ársins 2009. Lóa bauð upp á
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leiðsögn í myndlist í aðstöðu sem hún leigði. Sigrún talar hlýlega um árin tíu hjá Lóu. Þar var
hún lengst af í einkatímum sem hentaði henni vel því hún á frekar erfitt með að einbeita sér í
hópi. Lóa segist hafa boðið upp á hóptíma einn vetur með nokkrum nemendum en metið það
svo að það hentaði nemendum sínum, þ.á.m. Sigrúnu, ekki eins vel. Síðan þá hefur Sigrún sótt
eitt námskeið í myndlist hjá Mími en það reyndist henni ekki nógu vel, bæði vegna þess að
um hóptíma var að ræða og eins vegna þess að tíminn skaraðist við vinnu hennar. Þegar hún
er spurð hvort hún hafi áhuga á frekara námi í myndlist svarar hún að þetta sé bara fínt svona
eins og það er. Viðhorf hennar einkennist af sátt við það sem er hér og nú eins og það er hér
og nú.
Líkt og Sigrún sýnir Guðrún lítinn áhuga á frekara námi. Móðir hennar rifjaði upp að
skólastýra Myndlistaskólans hafi boðið henni að koma á námskeið í skólanum fyrir nokkrum
árum og spyr Guðrúnu hvort hún myndi vilja það. Guðrún tekur ekki undir og svarar engu.
Þegar hún var spurð hvort hún hefði viljað fara í frekara nám, t.d. framhaldsskóla, segir hún
svo ekki vera þar sem hún telji að það sé erfitt og spyr svo hvort það sé ekki rétt hjá henni, að
það sé erfitt. Þær Sigrún og Guðrún eiga það sameiginlegt að segja hlutina vera góða eins og
þeir eru og tjá sig ekki í viðtölum um nokkuð sem gæti verið betra. Framhaldsnám í listum
stendur utan þeirra reynsluheims og er þeim framandi eins og endurspeglast í orðum Sigrúnar:
„hvað er framhaldsnám eiginlega?“. Þrátt fyrir tilraunir til útskýringa ítrekar hún að hlutirnir
séu fínir eins og þeir eru. Móðir Sigrúnar segir að í sínum huga sé það fjarlægur möguleiki að
boðið verði upp á nám í Listaháskólanum fyrir fólk með þroskahömlun. Hún tekur einnig
fram að sér þyki staðsetning Listaháskólans og Myndlistaskólans óhentug með Sigrúnu í huga
svo og tímasetning flestra námskeiða sem í boði eru vegna skuldbindinga hennar í vinnu og
tómstundum. Sigrún starfar og býr í efri byggðum Reykjavíkur og vílar það ekki fyrir sér að
ferðast með almenningssamgöngum um alla borg en henni er illa við að missa úr vinnu eða
þeim skuldbindingum sem hún hefur sett sér hvað varðar tómstundir.
Það listnám sem listafólkinu býðst í dag er í formi námskeiða. En það nám er ekki
einingabært og ekki hægt að byggja ofan á það markvisst. Ef það er borið saman við
kenningar Bourdieu um menningarlegan auð og svið má sjá að það takmarkar listafólkið að
geta ekki aukið auð sinn með viðurkenndri menntun til þess að vera sterkari á því sviði sem
listheimurinn er. Námið sem því býðst er sértækt og það sést að í menntakerfinu býr
samfélagsleg hindrun og viðhorfstengdir tálmar sem koma í veg fyrir fulla þátttöku
listafólksins á jafnréttisgrundvelli.
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Stuðningur aðstandenda listafólksins skiptir máli. Foreldrar Ísaks styðja vel við bakið
á honum og gera kröfur fyrir hans hönd um möguleika til þess að mennta sig. Þau vilja að
hann fái að nýta styrkleika sína og fái tækifæri til þess að vinna markvissara að listinni. Þau
líta á það sem sjálfsagðan hlut að hann fái að fylgja þeirra leið sem hver annar listamaður
fylgir, þ.e þeirri hefðbundnu leið að stunda framhaldsnám í listum og byggja þannig upp feril
sinn. Þeim þykir háskólanám í listum eðlilegt framhald fyrir Ísak líkt og hjá öðrum
ungmennum sem ætla að feta listabrautina og segja að draumastaðan eftir útskrift úr
framhaldsskóla fyrir Ísak hefði verið að fara í deild innan Listaháskólans. Gildi
menntunarinnar að mati foreldra hans felst ekki síður í þeim félagslega auði sem fylgir því að
stunda nám og í tengslaneti sem hægt er að byggja upp á vettvangi skóla. Þau eru jafnframt
meðvituð um þær takmarkanir sem felast í því að vera ómenntaður í listheiminum. Þau eiga
þrjú börn, tveim þeirra standa allir vegir færir í námi og valkostirnir eru margir. Þau sjá ekki
réttlæti í því að einu barninu þeirra, Ísaki, standi mun færri tækifæri til boða.
Ísak tjáir sig sjálfur ekki um það hvort hann langi í frekara nám. Líkt og þær Guðrún
og Sigrún virðist hann ekki gera sér fulla grein fyrir því hvað felst í framhaldsnámi í listum og
hefur ekki áhuga á að ræða mögulegt framhaldsnám. Hann hefur meiri áhuga á að tala um og
sýna verkin sín og hvernig hann vinnur en frá því verður sagt í næsta kafla. Af listafólkinu er
Kolbeinn sá eini sem segir það berum orðum að hann vilji fara í listaháskóla og starfa sem
listamaður. Hann getur vel tjáð langanir sínar og þessi heimur er honum kunnuglegur. Faðir
hans og bróðir eru báðir starfandi listamenn og hafa starfað innan Listaháskólans auk þess
sem frændsystkini hans stunda nám við skólann. Kolbeinn aðstoðar föður sinn þegar hann
vinnur að sýningum og hefur til að mynda starfað með kór Nýlistasafnsins og flutt hljóðverk
eftir föður sinn ásamt kórnum. Kolbeinn þekkir mikið af listafólki sem hann nafngreinir og
segir frá í viðtalinu, listheimurinn er honum nálægur og stór hluti af hans lífi. Hann segir að
hann dreymi um að verða frægur listamaður, langi til að búa í París og stunda þar list sína. Í
viðtalinu kom fram að faðir hans var óviss um hvort það væri raunhæft að Kolbeinn legði
mikla áherslu á að byggja upp feril í myndlist. Nokkru eftir að viðtalið við Kolbein og föður
hans var tekið hittumst við aftur og höfðu feðgarnir þá sótt um að Kolbeinn gæti aukið við sig
í Myndlistaskólanum. Kolbeinn stefnir á að vera tvisvar sinnum í viku í skólanum frá og með
haustönn 2014. Faðir hans segist ekki hafa áttað sig almennilega á því fyrr en eftir að hafa
hlustað á son sinn í fyrra viðtalinu, hversu brennandi áhuga hann hefði á myndlist.
Þrátt fyrir að þátttakendurnir fjórir eigi það sameiginlegt að tækifæri þeirra til náms
hafi verið mun takmarkaðri en ráðandi hópa samfélagsins endurspegla ólík tækifæri þeirra til
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náms breytingar á stöðu fólks með þroskahömlun í samfélaginu. Þeim mun fleiri tækifæri sem
listafólkið hefur fengið og því meiri hvatning sem er í umhverfi þess og viðhorfum
aðstandenda, því fleiri möguleika hefur það á að styrkja stöðu sína enn frekar. Saga þess
endurspeglar mikilvægi þess og þýðingu að fólk hafi aðgang að menntun, tækifærum og
stuðningi og að það sé meðvitund um það hjá því sjálfu sem og aðstandendum þess.
Veruháttur þeirra fjögurra, hin hljóða undirmeðvitund, mótast af uppvexti og þeim
félagsheimi sem þau búa við og kemur fram í óskum þeirra og væntingum.
Sjónarmið aðstandenda listamannanna fjögurra um mögulegt framhaldsnám í listum
endurspegla þann tíma sem þau hafa lifað og þá möguleika sem hafa staðið börnum þeirra til
boða. Þannig þykir aðstandendum eldri þátttakendanna hugmyndin um framhaldsnám
fjarlægur möguleiki sem þeir sjái ekki fyrir sér að muni nokkurn tíma vera í boði fyrir fólk
með þroskahömlun. Á meðan foreldrar Ísaks telja að það sé sjálfsagt og nauðsynlegt að sonur
þeirra eins og aðrir fái tækifæri til að mennta sig í listum. Þeir vilja að hann hljóti menntun hjá
fagfólki sem hefur þekkingu á allskyns vinnuaðferðum sem hægt sé að kynna fyrir honum.
Þeim þykir eðlilegt að honum standi til boða sömu tækifæri og öðrum sem hug hafa á að
byggja upp feril í myndlist.
Það er ljóst að mikilvæg forsenda þess að geta starfað í listum er að hafa lokið námi í
listum á háskólastigi. Kröfur um nám og faglega reynslu eru þeir augljósu þröskuldar sem
sýningarsalir, liststofnanir og fagfélag myndlistamanna setja upp. Því er mikilvægt að skoða
hvernig hægt sé að fjarlægja þessa þröskulda eða gera því fólki fært yfir þá sem ekki hefur
forsendur til þess að takast á við þá út frá staðsetningu þess í formgerð samfélagsins.
Vandamálið liggur mögulega í algildum kröfum án tillits til ólíkrar getu til þess að meðtaka
kröfurnar, skilja og vinna úr þeim. Kjarninn er að það sést á sögum þeirra allra hvernig
hindranirnar liggja hjá samfélaginu frekar en hjá einstaklingnum og minnir á norræna
tengslaskilninginn þar sem fötlun verður til þar sem gjá er á milli krafna samfélagsins og getu
einstaklingsins.

5.4 Tækifæri og sýningarvettvangur viðmælenda
Það skiptir listafólk mismiklu máli að sýna verk sín. Það er þó ákveðin hvatning falin í því að
stefna að sýningu. Að færa verkin frá því einkarými sem þau eru sköpuð í og yfir í almenna
rýmið er ákveðið ferli og listaverkið öðlast nýtt líf þegar merking þess breytist í túlkun
áhorfenda og stundum gagnrýnenda. Vinnuferlið verður markvissara þegar stefnt er á að ljúka
49

ákveðnum verkum fyrir ákveðinn tíma. Ólíkir sýningarstaðir hafa mismikið vægi, þannig
hefur það meira vægi að sýna á listasöfnum og á viðurkenndum sýningarstöðum heldur en á
kaffihúsum svo dæmi séu tekin og auknar líkur eru á faglegri umfjöllun sé vettvangurinn vel
metinn. Listafólkið sem hér er fjallað um er ekki undanskilið því að samhengið sem þau sýna í
hefur áhrif á feril þeirra. Tækifærin sem þeim bjóðast til sýningarhalds geta haft áhrif á hvað
þeim býðst í framhaldinu. Hróður þeirra berst frekar út ef samhengi sýningaraðstöðunnar er
virt innan listheimsins. Eitt byggir á öðru og það skiptir bæði máli að vera sýnilegur með list
sína og á réttum stöðum. Öll þessi atriði má skoða með hugsanaverkfærum Bourdieus um það
að auka auð sinn og styrkja stöðu sína innan sviða.
Ferill þátttakenda rannsóknarinnar og tækifæri til sýningarhalds er ólíkur og mislangt á
veg kominn. Ísak byrjaði ungur að sýna og hefur sýnt víða. Kolbeinn er rétt að hefja sinn
sýningaferil og þær Guðrún og Sigrún hafa sýnt töluvert á síðustu árum. Konurnar tvær eiga
það sameiginlegt að tækifæri þeirra tengjast List án landamæra en Ísak hefur fengið fjölda
tækifæra utan ramma hátíðarinnar auk þess að hafa margoft sýnt á vettvangi hennar. Þau Ísak,
Guðrún og Sigrún hafa öll verið listamenn Listar án landamæra.
Það er munur á því hvernig listafólkið hóf sinn sýningarferil. Líkt og upphaf þess að
Guðrún byrjaði að gera verk sín, og sagt verður frá í næsta kafla, var það tilviljunum háð
hvernig verk hennar rötuðu fyrst fyrir auglit almennings. Kona með fjölskyldutengsl við
Guðrúnu vann á bókasafninu í Gerðubergi og bauð henni að sýna í einu horni bókasafnsins
þar sem settar voru upp litlar sýningar á saumaskap og handavinnu. Þessi sýning Guðrúnar var
á dagskrá fyrstu List án landamæra hátíðarinnar. Í kjölfarið var Guðrún beðin um að sýna
verkin á bókasafninu í Hafnarfirði. Nokkrum árum síðar varð önnur tilviljun til þess að
Guðrún sýndi aftur og nú í samhengi við myndlist. Listakonan Harpa Björnsdóttir var með
vinnustofu við Reykjavíkurhöfn þar sem faðir Guðrúnar var með skrifstofu. Á skrifstofu föður
hennar hékk mynd eftir Guðrúnu sem hún hafði gefið honum eitt sinn og Harpa heillaðist af
myndinni. Harpa vann þá í Gerðubergi og hafði umsjón með sýningum í Bogasalnum í
Gerðubergi. Hún bauð Guðrúnu að halda einkasýningu sem fékk titilinn „Hugarheimar“ og
var opnuð í nóvember 2006. Aðsókn á sýninguna var mikil og fékk hún það mikla umfjöllun í
fjölmiðlum að hún var framlengd til loka janúar 2007. Þá hafði það aldrei gerst að sýning í
Gerðubergi væri framlengd. Guðrún hefur sýnt víða síðan en þrátt fyrir velgengni og aðdáun
sem verk hennar vekja hefur hún ekki fengið beiðnir um að sýna utan ramma Listar án
landamæra og móðir hennar segir að það sé nánast alfarið sá vettvangur sem hafi komið henni
á framfæri í seinni tíð. Móðir hennar segir litla eftirspurn eftir verkum hennar bæði til sýninga
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og til sölu en tekur fram að þau hafi ekki verið að ota þessu neitt fram. Aðspurðar um hvort
þeim þyki vanta vettvang til sýningahalds segir móðir hennar að þær hafi ekki spáð mikið í
það og getur sér til að það sé almennt erfitt fyrir listafólk að komast að í sýningarsölum,
sérstaklega ef þeir eru minna þekktir eins og Guðrún. Hún segir þó að athyglin hafi komið
þeim á óvart til að byrja með. Hún veltir því fyrir sér hverju það sæti að Guðrún hafi ekki
fengið fleiri tækifæri og segir:

Þetta er eins og með allt sem þú gerir, ef þú ert amatör þá er ekki
tekið mark á þér ... þú þarft að vera með prófin alveg í bak og
fyrir.
Hún segir að margir aðdáenda Guðrúnar séu úr hópi listafólks og talar um að það hrífist af
þessari náttúrulegu sköpun hennar en að tækifæri og tilboð láti á sér standa, mögulega þar sem
hún sé talin naívisti. Móðir Sigrúnar tekur í sama streng og segir Sigrúnu ekki hafa fengið
mörg tækifæri utan ramma Listar án landamæra. Hún kann ekki skil á ástæðum þess en veltir
því fyrir sér hvort verið gæti að það tengdist því að hún teljist til „outsider“ listamanna.
Mæður kvennanna leiða báðar líkur að því að menntunarleysi þeirra Guðrúnar og Sigrúnar
veiki stöðu þeirra sem marktækra listakvenna innan þess sviðs sem íslenski listheimurinn er,
sem styður við það sem fram hefur komið hér á undan um tengsl menntunar og tækifæra á
sviði lista.
Sigrún hélt sína fyrstu sýningu í Eden í Hveragerði árið 1999, þar sem öll verkin
seldust. Þar hefur líklega hjálpað til að Sigrún hafði áður skapað sér nafn í gegnum frábæran
árangur í sundi. Móðir hennar rifjaði upp hversu vinsæl verkin hennar voru:

Þá seldi hún gjörsamlega allt, hún seldi allt ... ég hef aldrei séð
annað eins rifið út, það var þó ... það var 4 árum eftir að hún
hætti í sundinu sko. She was very famous, jaá, og bara fólk
elskaði hana það var bara þannig.

Lóa segir frá því að Sigrún hafi málað og teiknað á meðan hún sat yfir sýningunni í Eden og
að fólk hafi keypt myndirnar glóðvolgar af teikniblokkinni. Sigrún hafði þar ákveðinn
táknrænan auð sem fólst í árangri og frægð hennar sem sundkonu, þann auð gat hún nýtt sér á
þeim tíma og breytt í menningarlegan auð í nýju hlutverki á sviði myndlista. Frá þessari fyrstu
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sýningu hefur Sigrún sýnt víða í gegnum árin. Eftir sýninguna í Eden sýndi hún m.a. í
húsnæði félagsstarfs eldri borgara á Vesturgötu. Árið 2003 tók hún þátt í samsýningu á
Kjarvalsstöðum á vegum Listar án landamæra sem þá var haldin í fyrsta sinn. Síðan þá hefur
Sigrún tekið þátt í fjölda sýninga, meðal sýningarstaða eru Norræna húsið, Mokka, salur
Myndlistafélagsins á Akureyri og Listasalur Mosfellsbæjar, allar sýningarnar voru á vettvangi
Listar án landamæra. Sigrún segist hafa gaman af því að sýna en kemur því ekki í orð þegar
hún er spurð hvað það sé, sem henni þyki svo gaman við það, heldur hlær og brosir og útlistar
það ekki nánar. Í janúar 2014 var Sigrún Huld útnefnd sem listamaður Listar án landamæra
2014. Verk hennar prýddu allt kynningarefni hátíðarinnar sem dreift var um allt land.
Ísak Óli var líkt og þær Sigrún og Guðrún eitt sinn listamaður Listar án landamæra eða
árið 2012. Hann sýndi fyrst hjá List án landamæra á samsýningu í Ráðhúsi Reykjavíkur árið
2006. Frá þeim tíma hefur hann margoft sýnt á vettvangi hátíðarinnar. Bæði haldið
einkasýningar og tekið þátt í samsýningum og verið í samstarfi við annað listafólk. Í kjölfar
þeirra tækifæra hefur hann sýnt víða utan vettvangs hátíðarinnar, tækifæri hafa skapast og
honum m.a. boðið að sýna í Norræna húsinu, í Edinborgarhúsinu á Ísafirði og í gallerí Havarí
sem var og hét í Austurstrætinu. Ísak hefur unnið með listafólkinu Sigríði Björgu og Hugleiki
Dagssyni. Núna er hann kominn á mála hjá Gallerí listamenn þar sem verk hans eru sýnd og
seld. Ísak heldur sjálfur úti heimasíðu með aðstoð foreldra sinna með upplýsingum um verk
sín og sýningarhald. Hann er sáttur við að galleríið sjái nú um sölu á verkum hans og er stoltur
af sýningum sínum. Foreldrum hans þykir mikið til þess koma að verk hans séu nú sýnd á
sama vettvangi og verk eftir Georg Guðna og fleiri þekkta listamenn. Móðir hans segist aldrei
sjá hann eins stoltan og þegar hann sýnir verkin sín og finnst sýningarhald skipta miklu máli í
sköpunarferli hans. Raunar er listafólkið allt á því að það sé gaman og hvetjandi að stefna að
sýningum og halda sýningar. Ísak, Sigrún og Guðrún, sem hafa töluvert meiri reynslu en
Kolbeinn, taka öll undir að þátttaka í sýningum skipti máli í sköpunarferlinu og Kolbeinn
segist vona að hann fái tækifæri til þess að sýna víðar og segist hafa sérstakan áhuga á því að
sýna á Listahátíð í Reykjavík. Foreldrar Ísaks átta sig ekki á hvað veldur því að hann kemst
ekki að í viðurkenndum sýningarsölum og söfnum og hvort að menntun skipti þar máli. Þau
segjast einfaldlega ekki hafa fengið svar við því. Þau tala um að mögulega kunni þau ekki að
leika þann leik sem listheimurinn leiki og þekki ekki leiðirnar. Aðstandendur Ísaks, Guðrúnar
og Sigrúnar tala allir um vanþekkingu sína á því hvernig listheimurinn virkar og hvernig fara
skuli að því að koma þeim að. Faðir Kolbeins hefur þekkinguna en ferill Kolbeins er rétt
hafinn og þau hafa ekki mikið hugað að því hvernig best sé að koma verkum hans á framfæri.
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Konurnar tvær eru ekki eins áberandi með verk sín þrátt fyrir að hafa skapað sér ákveðna
stöðu. Mæður þeirra segja báðar að það sé alveg ágætt að sýna á þeim stöðum sem þeim hafi
boðist sem er t.a.m. á kaffihúsi eða álíka vettvangi en auðvitað væri það eftirsóknarvert að
sýna meira í viðurkenndum sýningarrýmum.
Eins og áður sagði hefur Kolbeinn tekið þátt í flutningi á verkum föður síns og gegnt
þar hlutverki sem hann metur mikils og talar um af stolti. Hann hefur tekið þátt í
nemendasýningum hjá Myndlistaskóla Reykjavíkur og í maí 2014 var hans fyrsta opinbera
sýning opnuð á Safnasafninu á Svalbarðsströnd. Hann segir að sig langi til að sýna og þá í
söfnum og á vettvangi Listahátíðar í Reykjavík.
Listamennirnir, utan Kolbeins, hafa komið sér á framfæri fyrir tilstilli þeirrar sértæku
hátíðar sem List án landamæra er. Hátíðin hefur skapað þeim tækifæri til að koma sér á
framfæri og fyrir Ísak hefur það haft áhrif á feril hans á almennum vettvangi. List án
landamæra miðar að því að byggja brýr á milli almenns vettvangs og listafólks sem ekki
hefur haft aðgengi að honum. Með þeim sýningum sem þær Guðrún og Sigrún hafa tekið þátt
í í viðurkenndum sýningarrýmum og söfnum og jafnvel í samstarfi við starfandi þekkta
listamenn hafa þær komið sér á framfæri við hóp sem hefði annars ekki notið verka þeirra.
Fyrir þær Sigrúnu og Guðrúnu hefur það ekki skilað sér að því marki að verk þeirra séu sýnd
utan ,,outsider“ senunnar. Sannarlega eru tækifæri þeirra takmörkuð í samanburði við
möguleika sem almennt bjóðast og ljóst er að leið til þess að undirbúa feril í myndlist útilokar
listafólk með þroskahömlun frá þátttöku því það hefur ekki aðgang að þeirri menntun sem er
krafist og takmarkaðan aðgang að faglegum sýningarvettvangi. Það nýtur þess ekki að feta
sömu braut og aðrir þegar kemur að því að byggja upp feril í myndlist og sú braut sem býðst
því skilar því ekki á þann stað þar sem það getur notið sín til fulls. Námstækifæri listafólksins
eru takmarkaðri en annarra og möguleikar þess til sýningarhalds eru að miklu leyti háðir
sértækum úrræðum og aðstoð frá aðstandendum þeirra. Það er ekki í samræmi við þær
áherslur sem samfélagið hefur sett sér um jafnrétti og jöfn tækifæri. Listafólkið er allt háð
aðstandendum sínum með tækifæri til þátttöku í listum. Einungis eitt þeirra er með
tölvupóstfang og eitt þeirra er á facebook. Aðstandendur eru í samskiptum við þá aðila sem
skipuleggja listviðburði og aðstoða við upphengi og annað sem tengist því að koma að
sýningum og sjá um sölu á verkum þeirra, svara fyrirspurnum og svo framvegis.
Bakland þeirra hefur mikið að segja um þau tækifæri sem þau geta nýtt sér og hversu sýnileg
þau eru sem starfandi listamenn.
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6. Listsköpun
Listrænt vinnuferli er ólíkt á milli listafólks og sprettur frá reynslu einstaklings, þekkingu,
hæfileikum og sjónarhorni. Ferli er e.k. regnhlífarheiti yfir ólíkar leiðir sem listamaður fer í að
vinna verk sitt og verður skýrara og markvissara með endurtekningu. Ferlið getur bæði haldist
sveigjanlegt og fljótandi eða orðið að reglubundinni rútínu. Leiðir sem notaðar eru til að rækta
og viðhalda sköpun eru fjölbreyttar og því er engin ein leið til þess að kenna fólki list.
Mikilvægara er að hjálpa fólki að viðhalda og rækta sköpunina og kynna fyrir fólki ólíkar
leiðir (Douglas og Jaquette, 2010). Í þessum kafla verður fjallað um listsköpun listamannanna
fjögurra. Skoðað verður hvað markaði upphaf þess að þau byrjuðu að vinna að myndlist,
hvernig vinnuferli þeirra er, hver er vettvangur listsköpunar þeirra, sýn þeirra á framtíðina og
hvernig aðstandendur þeirra styðja við þau tengt listsköpun. Upplýsingar um þessa þætti má
nýta til þess að skilja hvernig hægt er að styðja betur við listafólkið til þess að það geti betur
nýtt hæfileika sína á sviði lista og hvernig þeim stuðningi skuli háttað. Umfjöllunin veitir
einnig innsýn í verk listafólksins, sem er mikilvægt, því eins og kemur fram í kafla um
„outsider“ list og kenningar Bourdieus um auð hér á undan standa listaverk ekki ein og óháð
skapara sínum, heldur fela þau í sér lög merkingar og innibera skapara sinn og sögu hans.

6.1 Upphaf listsköpunar
Þrátt fyrir að aðstandendur listamannanna fjögurra eigi allir minningar um að þeir hafi teiknað
mikið frá barnsaldri, byrjuðu þær Sigrún og Guðrún báðar seint að vinna markvisst að
listsköpun sinni og voru komnar um þrítugt þegar þær héldu sínar fyrstu listsýningar.
Listsköpun yngri viðmælenda var mun samfelldari og engin sérstök tímamörk marka þeirra
sköpunarferil líkt og hjá þeim eldri. Sem barn teiknaði Guðrún svona ,,kafla“ eða eins og
skákborð segir móðir hennar, svipað og í saumaskapnum núna. Það var ekki fyrr en árið 2000
þegar hún var orðin þrítug að hún byrjaði að sauma út listaverk líkt og hún gerir í dag. Hún
hafði áður verið í textíl í skólanum og saumað ýmislegt. Móðir hennar keypti stramma handa
henni með stóru mynstri í hannyrðabúð sem var auðvelt að sauma og Guðrún saumaði nokkra
slíka púða eftir uppskrift. Einu sinni kom hún heim með rauðan java sem vinkona hennar
hafði gefið henni og fór að sauma fríhendis rendur á flötinn. Þegar javinn var búinn keypti
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móðir hennar meira garn og auðan stramma og Guðrún hélt áfram að þróa saumaskapinn í það
sem hún vinnur í dag og vinnur ekki að listsköpun með öðrum efnivið. Móðir hennar segir að
hún hafi smám saman þróað verkin yfir í að verða flóknari, úr röndum í kassa og úr kössum í
að verða stök spor þar sem sami litur kemur aldrei fyrir hlið við hlið í spori. Þó má sjá form í
myndunum ef staðið er í fjarlægð frá verkunum. Það er samhljómur í þessari frásögn af því
hvernig Guðrún byrjar að vinna að verkum sínum og því hvernig það kom til að Judith Scott
fór að skapa sín merkilegu listaverk. Báðar fundu þær ekki sinn tón fyrr en rétti efniviðurinn
kom upp í hendurnar á þeim og þær fundu í efniviðnum farveg fyrir söguna sem þær vildu,
eða þurftu að segja með list sinni.
Þær Guðrún og Sigrún eru ólíkar að því leytinu til að Sigrún á auðvelt með að tjá sig
um verk sín og þróun hennar sjálfrar sem listakonu. Guðrún segist ekki vita af hverju hún
gerir það sem hún gerir eða hvað hún vilji segja með verkum sínum en Sigrún talar um að hún
hafi þróast mikið í sköpuninni og gefur lítið fyrir sín fyrstu skref í teikningunni, hún hafi ekki
verið sérstaklega flink þegar hún var ung segir hún. Hún byrjaði að vinna markvisst að listinni
eftir að hún hætti í sundinu á sínum tíma og lýsir því hvernig hún í dag notar hjálpartæki eins
og reglustiku til þess að gera línurnar alveg beinar í myndum sínum. Þegar Sigrún var lítil
teiknaði hún sjálfa sig gjarnan á bak við rimla og voru bæði hún og móðir hennar spurðar út í
það af skólasálfræðingi. Móðir hennar skyldi það ekki á sínum tíma því Sigrún hafi aldrei
verið fyrir innan rimla á heimilinu nema í rimlarúmi eins og önnur börn en í dag telur hún að
rimlarnir hafi verið skýrt merki um einhverfuna. Sigrún hefur ekki getað svarað því af hverju
rimlarnir hafi birst í teikningum hennar. Henni hafi bara „dottið þetta í hug“ þegar hún var
lítil. Móðir Ísaks nefnir einnig að hún hafi lesið í einhverfu í myndum Ísaks þegar hann var
lítill og á þar við endurtekninguna í teikningunni sem hefur fylgt honum frá því að hann var
kornungur.
Ísak segist ekki muna hvenær hann byrjaði fyrst að teikna en móðir hans segir hann
hafa verið þriggja til fjögurra ára. Faðir hans rifjar upp eina fyrstu minninguna sem hann á um
listsköpun sonar síns. Foreldrarnir brugðu sér í bíó og Ísak varð eftir með barnapíu. Faðir hans
var nýbúinn að mála svefnherbergi þeirra hjóna. Þegar þau komu heim úr bíó og kveiktu
ljósin í svefnherberginu var Ísak búinn að teikna risastórar höfuðfætlur yfir allan vegginn.
Faðir hans segir mér hlæjandi frá því að hann hafi ekki vitað hvort hann ætti að hlæja eða
gráta. Bæði var þetta áfall að þurfa að mála aftur en á sama tíma hafi honum fundist þetta
ósköp flott hjá syni sínum og vel gert. Ísak byrjaði snemma á karakterteikningum sem hafa
fylgt honum áfram. Foreldrar hans hafa haldið vel utan um öll verk hans alveg frá því að hann
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var lítill drengur. Á heimili þeirra eru kassar með teikningum, þar á meðal eru teikningar sem
hann hefur gert á servíettur og lykilverk sem hann hefur ekki viljað selja. Móðir hans sækir
möppu með æskuverkum hans og flettir í gegnum verkin. Þar gefur að líta fjöldann allan af
teikningum með strikum í allskyns litum. Strikin verða svo að hringformum í myndum sem
merktar eru 1994 og enn í mörgum litum. Móðir hans flettir í gegnum teikningarnar og segir
svo:

Sjáðu það er allt eins, þetta er rosalega ... einhverfulegt ...
hún kallar upp: Ísak, eru þetta kannski Barbapabbarnir?
Ísak svarar um hæl: Barbapabbarnir já!
Móðir hans segir hlæjandi „ég er bara að fatta þetta núna“ og á þar við að hún hafi ekki verið
búin að átta sig á tengingu marglitu hringjana við Barbafjölskylduna. Barbarnir birtast í
myndum Ísaks þegar hann var lítill sem einföld strik í litum sem þróast í hringform og síðan í
form Barbafjölskyldunnar. Einar Áskels myndir eru líka til frá því að Ísak var barn en hann
vinnur enn með Einar Áskel.
Kolbeinn er yngsti viðmælandinn, litlu yngri en Ísak. Faðir hans rifjar upp að
Kolbeinn hafi verið um það bil sex ára þegar hann byrjaði að sýna listinni áhuga. Sjálfur
minnist Kolbeinn á allskyns listtengd verkefni í gegnum alla skólagöngu sína frá sex ára aldri
þar til hann kláraði framhaldsskólann og hefur greinilega prófað að vinna með margskonar
efnivið. Kolbeinn segir kveikjuna að áhuga hans á myndlist eiga rætur í störfum föður síns,
hann segir:

Ég tók eftir pabba mínum fyrst þú veist, hann er mikill
listamaður, og hann bara …, af því að ég tengist við Nýló,
Nýlistasafnið þá vorum við mikið með listamönnum sem tengist
við Nýlistasafnið kórinn, svona talar kórinn þú veist og segjum
orð sem pabbi minn hefur skrifað og svo líka hefur verið mikið
af sýningum fyrir, í kringum Reykjavík og svo höfum við bara
verið með sýningu á svona allskonar.
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Það kemur sterkt fram í gegnum viðtalið við Kolbein að faðir hans er mikill áhrifavaldur og
það hefur haft mikla þýðingu fyrir Kolbein að taka þátt í starfi föður síns.
Þegar litið er til upphafsskrefa sköpunar listamannanna fjögurra má að sjá að þeir eru
bæði líkir og ólíkir. Ísak og Sigrún sýndu listsköpun snemma mikinn áhuga eins og Kolbeinn,
sem lifir og hrærist í listumhverfi. Foreldrar Ísaks segja að hann hafi bara fæðst svona, þ.e.
sem listamaður, á meðan Guðrún fann ekki sinn tón í listsköpuninni fyrr en hún kynntist rétta
efniviðnum, þrítug að aldri.
Af þessu yfirliti má læra að það er mikilvægt að fólk fái tækifæri til þess að reyna sig
áfram með fjölbreyttan efnivið eins og sést í tilfelli Guðrúnar. Sigrún þurfti rými í formi tíma
til þess að geta unnið markvisst að sínum verkum og bæði Kolbeinn og Ísak fá stuðning til að
rækta þá hæfileika og þann áhuga sem þeir sýna á list frá unga aldri. Hér á eftir verður
vinnuferli skoðað með sama markmið í huga, bæði til að dýpka skilning á verkum þeirra og
mögulega þörf fyrir stuðning og þá hvers konar stuðning.

6.2 Vinnuferli
Ferli er mikilvægt í listsköpun. Ferlið getur hafist með kveikju en kveikja getur m.a. verið
innblástur, innri þörf eða hugmynd. Kveikjur geta líka verið ytri hvatning eða tilefni. Sama
hver kveikjan er tekur við sköpunarferli og lokapunkturinn er listaverkið eða afurðin.
Listaverkið getur þó líka verið fólgið í ferlinu sjálfu og þegar listaverk er túlkað spilar
vitneskja um viðkomandi listamenn inn í, vinnuaðferðir þeirra og ætlun. Listaverk felur í sér
lög af merkingu. Það inniheldur skaparann og áhorfandann og túlkun þess síðarnefnda á
verkinu og býður upp á bæði yfirborðsskoðun og dýpri túlkun. Listafólkið hefur farið hvert
sína leið í sköpunarferlinu og verk þess og vinnuferli eru ólík. Ekki kemur fram hjá neinum
listamannanna að samhengi sýninganna eða tilvonandi neytendur hafi áhrif á sköpunina en
fram hefur komið að það að stefna að sýningu er þeim hvatning.
Hér verður vinnuferli þeirra skoðað til þess að varpa betra ljósi á innihald verkanna og
tilurð þeirra, undirkaflarnir eru tveir og fjalla um kveikjur og vinnslu. Með skoðun á kveikjum
og vinnuferli listafólksins fást hugmyndir um hvort og hvernig stuðningur myndi koma sér vel
fyrir það.
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6.2.1 Kveikjur

Þau Ísak og Sigrún vinna með kveikjur úr ytra umhverfi sem tengjast áhugasviði þeirra. Á
meðan á viðtalinu við Ísak og foreldra hans stendur er Ísak ekki alltaf með heldur er hann á
ferð um heimili sitt. Hann kemur þó reglulega inn í samtalið og sýnir myndir, stingur inn orði
og segir frá því að hann máli alla daga vikunnar. Ísak sækir myndefni sitt í
teiknimyndasöguhetjur, vini og fjölskyldu, sem mynda rauða þráðinn í verkum hans frá
barnsaldri til dagsins í dag. Hann styðst mikið við teiknimyndasögubækur og myndheimur
hans samanstendur af teiknimyndasöguhetjum og fólki sem tengist honum. Til dæmis gerir
hann myndir af þekktum sjónvarpsmanni, vini fjölskyldunnar, og segist fara út að hlaupa
þegar hann komi í heimsókn. Einn af föstum karakterum sem Ísak málar er fyrrum nágranni
hans og stórvinur sem nú er látinn.
Dóri gamli sem sagði atsjú við mann í jólalaginu, Nú skal segja.
Segir Ísak um hann. Einnig hefur Helgi Hós haldist sem myndefni hjá Ísaki um langt skeið.
Kveikjur að verkum Ísaks eru allt í kringum hann og tengjast áhugasviði hans og honum
persónulega. Ísaki bauðst eitt sinn að sýna í Norræna húsinu með góðum fyrirvara.
Fjölskyldan skipulagði ferð og hann vann að sýningu út frá kveikjum í ferðinni. Faðir hans
segir frá því að í kjölfar þess að hringt var frá Norræna húsinu í febrúarmánuði og Ísak boðið
að sýna þar níu mánuðum síðar hafi þau skipulagt ferð á slóðir söguhetja sem hafa þýðingu
fyrir Ísak. Þau fóru um Norðurlöndin og heimsóttu til að mynda Múmíngarðinn í Finnlandi og
fóru á slóðir söguhetja Astrid Lindgren í Svíþjóð, en Astrid og sögupersónur hennar eru í
uppáhaldi hjá Ísaki. Upp úr þessu segir faðir hans að hafi komið afar frjótt tímabil í listsköpun
Ísaks. Hann heldur áfram að tala um frjó tímabil og nefnir sýningu sem Ísak tók þátt í í
Norræna húsinu á dagskrá Listar án landamæra þar sem Ísak vann portrettmyndir af vinum og
fjölskyldu:

Og líka í kringum þarna portrettsýninguna, rosalega frjótt
tímabil. Mér finnst svolítið svona núna hann nær alltaf að vera á
undan okkur með planið á römmunum sko og þá er hann nánast
svona eins og stimpill. Það þarf svona aðeins að.... og móðir
Ísaks grípur orðið, kveikja í honum! Hún heldur áfram og
undirstrikar mikilvægi innblásturs, já það þarf sko að undirbúa
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heilann hans undir eitthvað nýtt, það þarf að undirbúa vel hér
uppi, segir hún og bendir á kollinn á sér.

Ísak semur við foreldra sína um að taka inn ný myndefni og bætti t.d. við nokkrum
karakterum í portrettsafnið í kringum portrettsýninguna í Norræna húsinu. Foreldrar hans
stungu upp á því að hann gerði Neil Young og Leonard Cohen. Neil Young vildi hann ekki en
gerði Cohen. Í kjölfarið kviknaði áhugi hans og eigið frumkvæði og hann gerði portrettmyndir
af meðlimum hljómsveitar bróður síns. Persónuleg tenging Ísaks við viðfangsefni sitt virðist
skipta hann miklu máli þegar verk hans eru skoðuð.
Foreldrar Ísaks leggja áherslu á mikilvægi sýninga fyrir vinnuferlið. Þeir undirstrika
hvatninguna sem felst í því að vinna að sýningum og að kynda undir kveikjum að nýjum
hugmyndum. Þeim finnst mikilvægt að hann fái að þróa hæfileika sína og að hann fái aðstoð
og félagsskap. Þau lýsa áhyggjum yfir því að hann sé of mikið einn og að það leiði til
stöðnunar. Hann þurfi hvatningu til þess að breyta til og takast á við ný mótív og að það skipti
máli að þekkja inn á vinnuferli hans til þess að hægt sé að aðstoða hann eins og best verður á
kosið.
Myndefni verka Sigrúnar er fjölbreytt og spannar stærra svið en verk hinna
listamannanna. Þar má nefna hús, tré, fjöll, fólk, fugla og allskyns dýr og hafa myndir hennar
á sér sterk höfundareinkenni. Kveikjur Sigrúnar eru því ekki aðeins í nánasta umhverfi. Til að
mynda festi hún kaup á dýraspjaldi í bókabúð og nýtti sér þar myndir af dýrum sem
fyrirmyndir. Í kjölfarið birtust í verkum hennar krókódílar, fílar og gíraffar. Í viðtalinu sýnir
hún fallega innrammaða teikningu af Skálholti, en þar hafði hún keypt sér póstkort með mynd
af staðnum og nýtt sér sem fyrirmynd að verki. Sigrún segir frá sýningu sem hún hélt á
Mokka fyrir nokkrum árum þar sem hún sýndi litlar portrettmyndir. Hún segir að það séu allt
öðruvísi myndir en hún hafi áður gert. Fyrir sýninguna á Mokka hafi hún gert höfuðmyndir
(portrett) af fjölskyldu sinni og stuðst við gamlar fjölskyldumyndir. Hún segist þó ekki hafa
gert slíkar myndir síðan því hún hafi hreinlega viljað gera eitthvað annað. Svör Sigrúnar við
spurningum sem snerta á hlutum undir yfirborðinu, tilfinningum, ástæðum eða væntingum eru
skorinorð og jarðbundin.
Kveikjurnar í verkum Kolbeins og Guðrúnar eru ekki eins augljósar. Verk Guðrúnar
virðast vera þróun, þar sem hvert byggir á því sem á undan kemur í rökréttu framhaldi alveg
frá upphafi. Guðrún getur ekki lýst því af hverju hún vinnur eins og hún gerir og ypptir
brosandi öxlum þegar hún er spurð. Leiðbeinandi Kolbeins lýsir því hvernig hann vinnur
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myndir sínar í flæði. Hann líkir því við þegar maður situr við síma, byrjar að teikna og lætur
línuna leiða sig áfram. Hann segir myndir Kolbeins byggja á ákveðnum formum og
hugarflæði og að úr formunum spretti fígúrur sem tvinnist saman við formin. Kveikjurnar eru
ekki augljósar hjá Kolbeini og hann ræðir það ekki sérstaklega hvort hann fái innblástur frá
umhverfi sínu eða ákveðnum hlutum eða fólki.
Í þessum hluta má sjá að kveikjur að verkum listafólksins virðast koma bæði „innan
frá“, líkt og hjá Guðrúnu og Kolbeini, og úr umhverfinu, eins og hjá Ísak og Sigrúni, þó að
það tengist líka áhugasviðum þeirra og persónulegri tengingu við vini, fjölskyldu og staði.
Ísak fær jafnframt aðstoð við að prófa sig áfram með ný myndefni og er hlutverk foreldra
hans mikilvægt í því. Það er þó hann sem ræður för og stýrir þegar upp er staðið, en eins og
móðir hans segir er mikilvægt að „kveikja í honum“. Hér á eftir verður vinnuferli þeirra
skoðað.

6.2.3 Vinnsla

Kolbeinn og Ísak eiga það sameiginlegt að vinna hratt og dvelja ekki lengi við verk sín öfugt
við Sigrúnu og Guðrúnu. Guðrún segir að hún viti að verkið sé búið þegar það er búið og tóku
nýjustu verkin hennar allt upp í ár í vinnslu. Kolbeinn er enn leitandi í listsköpun sinni og
sköpunarferli hans tengist verkefnum sem hann vinnur í Myndlistaskólanum. Hann vinnur
hratt og dvelur ekki lengi við hverja mynd en kennari hans segir að við samantekt á verkum
hans við lok nýliðinnar annar hafi hann séð rauðan þráð sem hann hafði ekki gert sér grein
fyrir fyrr en öll verkin komu saman og hann bjó til myndband úr öllum teikningunum. Sem
fyrr segir þá er rauði þráðurinn í hrynjandanum í teikningunni, flæðinu sem birtist í formunum
og fígúrunum og húmornum sem hann sér í verkum hans og finnst líka í verkum föður hans
og bróður. Hlæjandi segist kennarinn ekki geta sett fingur á það nákvæmlega hvað það er en
þar sem hann þekki vel til fjölskyldu Kolbeins þá skynji hann að það sé þarna sameiginlegur
húmorískur þráður. Faðir Kolbeins segist hafa séð verk sonar síns í nýju ljósi nýverið og áttað
sig betur á hæfileikum hans.
Það er einnig mikill húmor í verkum Ísaks Óla. Meðal verka er töluvert af
strumpamyndum þar sem bakgrunnur verkanna er ólíkur á lit en að öðru leyti eru verkin
svipuð. Ísak segir mér frá einu verka sinna:

60

Strumparnir hérna, æðstistrumpur, gáfnastrumpur,
geimfarastrumpur, kóngastrumpur, strympa, klaufastrumpur,
pulsustrumpur, strumpur, bakarastrumpur, fangastrumpur,
leikskólastrumpur, hégómastrumpur, afastrumpur,
kraftastrumpur, forvitnistrumpur.

Frá því að Ísak byrjaði að gera myndir sínar af strumpunum þegar hann var lítill hafa bæst í
hópinn nýir strumpar. Ísak hefur ákveðnar hugmyndir og þörf til að skapa þó að hann tjái það
ekki með orðum heldur hegðun. Faðir hans segir frá því að þau finni það þegar að Ísak hefur
ákveðið að teikna yfir daginn og móðir hans lýsir því á skemmtilegan hátt:

Ef maður fer með honum, segjum bara í búð og svo eitthvað í
fatahreinsunina, eitthvað sem maður þarf að gera skilurðu, þá á
hann það til að tryllast svolítið. Þá er maður að trufla planið hans
sko. Við tiplum svolítið á tánum í kringum krakkann þegar hann
er búinn að kaupa sér ramma og er að mála...Þá eiginlega, þá er
ég ekkert að fara í heimsókn til mömmu eða neitt svona, þá
verður hann bara að fara heim strax að mála.... Hann verður
svona svolítið brjálaður... kemur hlaupandi niður með pensil inn
á milli til þess að skola, ber að ofan, trylltur á svipinn.

Þarna kemur fram algeng rómantísk mynd af listamanni sem stýrist af innri þörf til þess að
skapa. Hann tjáir ekki þörfina með orðum og nýtur þess að foreldrar hans styðja vel við hann,
þekkja og lesa í þessa hegðun hans sem er mikilvægt fyrir vinnuferli hans.
Sigrún leggur ríka áherslu á að það sé hún sjálf sem stýri ferðinni í listsköpun sinni og
hefur margoft orð á því, ólíkt Ísaki sem tjáir sig ekki mikið um það. Hún er meðvituð um
breytingar á verkunum sínum og nefnir t.a.m. muninn á því hvernig hún gerði kött árið 1997
og hvernig hún gerir kött í dag þó að hún nýti sér báðar útgáfur eftir því sem henni hentar.
Spurð um af hverju hún hafi breytt kettinum svarar hún því til að henni þyki það líka flott.
Hún leggur mikla áherslu á að hún sé í þróun með verk sín og aðferðir og sé meðvituð um
það. Á meðan á viðtalinu stóð fór Sigrún í gegnum gömul og ný verk. Aðspurð um muninn á
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myndum frá 2007 og 2013 svarar Sigrún að nú noti hún reglustikur í fjarvíddina og þá séu
línurnar beinar. Á fyrstu sýningu hennar í Eden í Hveragerði segir móðir Sigrúnar að Lóa,
fyrrum leiðbeinandi hennar, hafi verið spurð að því hver gerði myndirnar fyrir hana en Sigrún
er ákaflega sterk í myndbyggingu og í því að láta myndirnar ganga upp. Hér má velta fyrir sér
hvort styrkleiki Sigrúnar í uppbyggingu myndar tengist því að á sýningunni í Eden efuðust
einhverjir um að hún hefði gert myndirnar sínar sjálf. Sigrún hefur haft mikla næmni fyrir
myndbyggingu frá fyrstu tíð en hún hefur ekki formlega lært gullinsnið eða myndbyggingu,
eins og er kennt í formlegu listnámi. Í myndum hennar birtist úthugsuð fjarvídd og þó að
fjarvíddin sé ekki alltaf rétt eða vísindaleg gengur hún upp fagurfræðilega. Sigrún er einnig
sterk þegar kemur að útfærslu mynda og gerir sjaldan skissur að verkum sínum heldur
ákveður hvernig myndin eigi að vera áður en hún byrjar, eins og hún lýsir sjálf. Sigrún vinnur
með allskyns liti, krítar, túss, vatnsliti og akrýlmálningu og tekur tímabil þar sem hún vinnur í
vissa miðla. Hún er t.a.m. lítið að mála þessa dagana en notar meira krít og akrýl pastel. Þótt
myndefni verka hennar spanni breytt svið hafa verk hennar sterkt höfundareinkenni sem
tengir þau saman.
Ólíkt Sigrúnu vinnur Guðrún eingöngu með einn efnivið. Hún hefur árum saman
unnið að verkum sem saman mynda heild þar sem mikil og að því er virðist markviss þróun
hefur átt sér stað. Guðrún hefur selt og gefið verk sín í gegnum tíðina. Hún heldur þó eftir í
sinni eigu verkum sem saman sýna þessa heild sem verk hennar eru og þróunina í þeim. Hver
mynd fyrir sig er sérstök og einstök. Í þeim hluta hverrar myndar sem hún vinnur síðast kemur
fram þróun sem einkennir þá næstu mynd og síðan koll af kolli. Fyrst línur og svo kassar
þróast í að verða flóknari og flóknari. Í dag eru verkin hennar þannig að hvert spor stendur eitt
og sér. Guðrún segist ekki hugsa verkið fyrirfram. Hún segir að móðir hennar striki útlínur á
strammann fyrir hana og að hún geri svo alfarið það sem hún vilji gera.
Meðal aðdáenda verka Guðrúnar eru listmálarar. Móðir hennar rifjar upp orð eins
þeirra þegar hann lýsti því hvernig hann upplifir þróunina í verkum hennar. Hann hafi lýst því
að hún væri mikið náttúrutalent og að það sem virtist sem úthugsuð þróun abstrakt verka
gerðist á lífrænan hátt hjá Guðrúnu og að því er virðist alveg ómeðvitað. Breytingin er þvílík á
verkum hennar, segir móðir hennar, að það sé aldrei fyrirséð hvað kemur næst. Guðrún
endurtekur ekki það sem hún hefur gert áður og hún getur ekki útskýrt það sem hún gerir eða
af hverju hún breytir:

Ég vildi bara hafa það... mér finnst það bara gaman.
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Listafólkið hefur allt unnið með öðru starfandi listafólki sem hefur skapað sér nafn
innan almenna listheimsins. Kolbeinn með föður sínum sem fyrr segir. Sigrún Huld hefur
unnið tvisvar með Davíð Erni Halldórssyni að sameiginlegum verkum fyrir List án landamæra
og vorið 2014 vann hún með listakonunni Söru Riel að sameiginlegum verkum. Móðir hennar
segir hana hafa haft virkilega gott af því að vinna með bæði Davíð og Söru og telur það hafa
komið skriði á hugsanir hennar. Með Söru vann hún samfellt í margar klukkustundir á dag af
mikilli elju og var sá aðili í samstarfinu sem keyrði það áfram að sögn Söru. Guðrún hefur
sýnt með Ransu (Jóni B. K. Ransu) og Eggerti Péturssyni en það hefur ekki haft áhrif á
hvernig hún vinnur. Samstarfið var á öðrum forsendum og meira samtal var á milli verka
listafólksins eða inntaks þeirra fremur en samstarf um vinnslu verka. Eggert Pétursson
speglaði verk eftir Guðrúnu, unnið með garni á striga, og færði verkið hennar yfir í negatíva
liti og málaði. Útkoman er bláleit blómabreiða máluð með olíu á striga. Verkið var síðan
speglað aftur og fært í negatíva liti þar sem óþekktar blómategundir birtust á ljósmynd í litum
í ætt við verk Guðrúnar. Ferlið myndar hringrás útsaums, málverks og ljósmyndar. Ísak hefur
eins og áður sagði unnið með Sigríði Björgu og á vormánuðum 2014 með Hugleiki Dagssyni.
Hugleikur og Ísak Óli tóku fyrir tvennur en þær hafa fylgt Ísaki frá því hann var ungur. Þeir
hittust reglulega og köstuðu á milli sín hugmyndum að tvennum eins og Snar og Snöggur,
súpa og fluga. Allt í allt unnu þeir 22 tvennur á mann sem sýndar voru saman. Samkvæmt
foreldrum Ísaks komst hann á verulega gott skrið í listsköpun sinni og naut sín vel í þessu
ferli.
Það er misjafnt hvort ytra umhverfi listafólksins eða utanaðkomandi stuðningur hefur
áhrif á sjálft vinnuferli þess en mikilvægt er að gera sér grein fyrir ólíkum þörfum þess og
forsendum. Fyrrum leiðbeinandi Sigrúnar segist hafa haft áhyggjur af öðrum nemanda sínum
sem fór frá henni á námskeið í Myndlistaskólanum. Henni finnst mikilvægt að ekki sé áhersla
á skólun í formlegu námi og á við með því að það þurfi að varðveita hinn sérstaka tón hvers
og eins sem viðkomandi tjái í verkum sínu. Henni þykir það sérstaklega mikilvægt þegar um
er að ræða listafólk með þroskahömlun. Kennari Kolbeins í Myndlistaskólanum segir einnig
að meðvitund sé um að hafa ekki of mikil áhrif á vinnuferlið. Leiðsögnin sé fremur í formi
stuðnings og að kennarar gæti að því að vera ekki of leiðandi. Vinnuferlið sé mikilvægt og
persónubundið og leitast skuli við að skapa góðar aðstæður til frumkvæðis og sköpunar.
Einnig sé mikilvægt að rýna í verk listafólksins, skilja hvaðan þau spretta og aðstoða við að
miðla verkunum og upplýsingum um þau.
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Fyrir Ísak, Sigrúnu og Kolbein er það hvatning að vinna með öðru listafólki. Líkt og í
tilviki Ísaks og Sigrúnar frá vorinu 2014 í samstarfi þeirra við Hugleik og Söru gæti
hvatningin falist í því að í ferlinu gáfu þau sér tíma til að vinna samfellt lengi að verkunum og
innan ákveðins rýmis en vinna að verkunum fór fram á vinnnustofum Söru og Hugleiks. Þar
er ákveðið rými sem ætlað er til sköpunar og þau höfðu svigrúm til að vinna samfellt lengi í
einu sem reyndist þeim gjöfult. Tími og rými spila þar saman en í næsta hluta er rætt um
vettvang listsköpunar þeirra.

6.3 Vettvangur listsköpunar
Margir starfandi myndlistarmenn eiga sér samastað eingöngu fyrir listina, sérherbergi, eða „a
room of one´s own“ svo vísað sé í rithöfundinn Virginiu Woolf. Með skrifum sínum fyrir um
einni öld síðan skrifaði Woolf um nauðsyn þess að konur hefðu bæði eigin fjárráð og sitt eigið
rými til þess að skrifa. Hún benti á að vegna hlutfallslegrar fátæktar kvenna og skorts á
fjárhagslegu frelsi hefðu þær takmarkað rými til þess að einbeita sér að skrifum. Þær bæru
ábyrgð á heimili og fjölskyldu og krafa var um að þær sinntu hefðbundnari störfum en því að
skrifa (Woolf, 1983). Titill verks hennar ,,A room of one´s own“ vísar einnig í þörf
rithöfunda, og listamanna almennt, fyrir listrænt og persónulegt frelsi til þess að skapa list og
óefnislegt rými og svigrúm til þess að þróa verk sín.

Eins og kemur fram í fyrri

niðurstöðukafla hefur SÍM um 200 vinnustofur á sínum snærum til þess að mæta þörf
meðlima sinna um vinnurými en bæði getur verið dýrt og erfitt að finna hentuga vinnustofu.
Listafólkið hefur hvert sitt fyrirkomulag á því rými sem það gefur sér fyrir listsköpun
sína og helgast það af skuldbindingum dagsins því allt er það í vinnu eða iðju á daginn og
sinnir áhugamálum sínum öðrum en listinni þar fyrir utan. Að einhverju leyti eru tengsl á milli
rýmisins annars vegar og efniviðar sköpunar þess hins vegar, tímaramma til sköpunar og þeim
vinnuaðferðum sem það nýtir sér.
Það listræna rými sem Sigrún gefur sér til þess að vinna að list sinni er á nokkrum
stöðum og virðist hún ekki setja það fyrir sig. Að hafa ekki fastan stað takmarkar hana þó á
þann hátt að stærð og efniviður mótast af því hvar hún er. Það er til að mynda ekki hægt að
ferðast um með blauta mynd í strætó og stærð verks þarf að vera að því umfangi að hægt sé að
ferðast með það. Auk þess hefur hún takmarkaðan tímaramma á hverjum stað fyrir sig sem
setur henni einnig skorður í því hvernig hún vinnur. Sigrún vinnur um þessar mundir aðallega
með akrýl pastel og vatnsliti sem bæði eru meðfærilegur efniviður og fljótur að þorna. Á
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svipaðan hátt og Sigrún vinnur Guðrún að list sinni á mörgum stöðum og í raun er vinnurými
hennar þar sem hún er hverju sinni. Hún ferðast um með garnið og strammann í töskunni sinni
og vinnur að list sinni víðs vegar um borgina sem hún ferðast um með strætó, svipað og ef
hún væri með prjónadótið sitt meðferðis. Það eru ákveðnar andstæður í þeim listaverkum sem
hún skapar og tengingunni við handavinnu og prjónaskap og kallast á við það að listsköpun
fólks með þroskahömlun er oft tengd við handverk eða iðju. Efniviður verka hennar er þess
eðlis að rými virðist ekki hafa áhrif á það hversu mikið hún vinnur eða á hvaða hátt. Á meðan
á viðtalinu stendur situr hún með garn, nál og striga í höndunum og saumar. Hún segist ekki
alltaf nenna að taka upp verkin sín þegar hún er heima fyrir og virðist njóta þess frekar að sitja
innan um fólk þegar hún vinnur. Þó segist hún ekki taka þátt í spjalli þegar hún situr við að
sauma, hún nenni því ekki heldur.
Ísak kemst næst því að eiga það sem hægt er að kalla hefðbundna vinnuaðstöðu
listamanns þar sem hægt er að ganga að verkunum sem vísum og skilja þau eftir án þess að
þurfa að taka allt upp og ganga frá öllu aftur. Vettvangur listsköpunar Ísaks er á vinnustofu
hans á heimili hans þar sem hann á jafnframt sérherbergi. Að ganga inn í herbergið hans er
líkt og að ganga inn í málverk eftir hann. Þar er allt fullt af teiknimyndasöguhetjum, bókum
og teikningum. Í risi íbúðarinnar hefur hann pláss fyrir málverkin sín og málninguna og situr
þar gjarnan og málar. Aðspurður um það hvort hann vinni á hverjum degi í risinu biður Ísak
föður sinn um að svara. Faðir hans segir að það sé misjafnt. Hann teikni stundum í eldhúsinu á
eldhúsrúllupappír og nýti sér frekar annað rými á heimilinu þegar hann teiknar. Þegar hann
málar þá fer það fram í risvinnustofunni. Utan heimilis síns gengur Ísak að því hjá sumum
vinum og ættingjum að eiga sína skúffu með litum og pappír. Hjá frænku sinni hefur hann átt
sömu skúffuna frá því hann var barn og gengur í hana þegar hann kemur í heimsókn.
Sigrún vinnur að list sinni að hluta til á heimili sínu. Rýmið þar er hins vegar ekki
eiginleg vinnustofa heldur nýtir hún sér stofuborðið til vinnu. En hún á það einnig
sameiginlegt með Guðrúnu að fara á milli með efnivið og vinna að list sinni víðsvegar um
borgina. Á laugardögum tekur hún listina með sér í Vesturbæjarskóla þar sem hún hittir vini
sína og situr þar við að teikna og mála. Annan hvern föstudag, eða þegar því er við komið fer
hún til foreldra sinna og situr við að teikna og mála í nokkrar klukkustundir. Hún hefur einnig
sótt Hitt húsið síðustu árin. Þar hittir hún vinkonur sínar og tekur með sér málningu eða liti og
teiknar og málar. Frá því að hún hætti hjá Lóu eru þetta þeir föstu staðir þar sem hún vinnur
að list sinni. Sigrún er nýorðin fertug og þar sem Hitt húsið er fyrir yngra fólk lýkur hennar
tíma þar brátt. Það kemur upp nokkrum sinnum í viðtalinu að hún velti því fyrir sér hvað hún
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muni taka sér fyrir hendur á þeim tíma sem hún hefur vanalega eytt í Hinu húsinu. Það virðist
skipta hana máli að missa þann fasta punkt sem Hitt húsið er í reglubundnu skipulagi lífs
hennar miðað við hversu oft hún nefnir það í viðtalinu og hún veltir fyrir sér hvað hún ætli að
gera á þeim tíma sem hún er vön að eyða þar. Hún nefnir einnig mörg skipti þar sem hún
kemst ekki að mála í Vesturbæjarskóla vegna afmæla eða annarra fjölskyldu skuldbindinga.
Spurð hvort henni þyki leiðinlegt að missa af því, segist hún bara bíða með það og
undirstrikar æðruleysi sitt í svörum. Það hefur þó þau áhrif að lengri tími líður á milli þess
sem hún kemst í að vinna að list sinni.
Rýmið sem Kolbeinn nýtir til sköpunar er það rými sem hann hefur innan
Myndlistaskóla Reykjavíkur þar sem hann sækir námskeið einu sinni í viku. Hann hefur
mikinn áhuga á myndlist. Hann vinnur þó eingöngu að list sinni í skólanum og svarar engu til
um það af hverju hann vinni ekki meira að list sinni miðað við að hann langi til að starfa sem
listamaður. Það stendur þó til að útbúa vinnustofu fyrir Kolbein, lítið rými inni á vinnustofu
föður hans sem gæti leitt til þess að hann yki listsköpun sína. Það að Kolbeinn mun senn fá
vinnustofu kom til á sama tíma og hann ákvað að sækja fleiri tíma í Myndlistaskólanum, eftir
að faðir hans áttaði sig á áhuga sonar síns.
Ef aðstæður listafólksins eru tengdar við orð Woolf um að þurfa rými til sköpunar og
því hversu vel þeim Ísak og Sigrúnu gekk að vinna með Hugleiki og Söru, innan sérstaks
vinnurýmis, markvisst og með nægan tíma fyrir höndum, sýnir það hvað vettvangur skiptir
miklu máli þegar kemur að vinnslu listaverka. Það að Kolbeinn fái fljótlega meira rými og
sérstaka vinnustofu gæti ýtt undir frekari listsköpun hjá honum en hjá Guðrúnu skiptir rými
ekki máli.

6.4 Framtíð
Listafólkið hefur allt sitt daglega skipulag sem skiptir það miklu máli. Þrjú þeirra hafa ekki
frumkvæði að því að koma eigin verkum á framfæri né gera þau kröfur um fleiri tækifæri sér
til handa. Það kemur sterkt fram þegar rætt er við þau um framtíðaróskir að þau eiga erfitt
með að tjá sig um væntingar sínar og hvort þau vilji hafa vinnustofu eða langi til að sýna verk
sín. Þau eiga yfir höfuð erfitt með að ræða drauma sína og vonir um framtíðina. Þegar þau
Sigrún, Guðrún og Ísak Óli eru spurð um framtíðaróskir sínar svara þau því til að þau hugsi
ekki um það eða að þetta sé bara fínt eins og það er. Kolbeinn virðist vera sá eini þeirra sem á
sér stóra drauma um að verða frægur listamaður, og að vilja mennta sig, fara í Listaháskólann
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og í framtíðinni leigja sér vinnustofu í París og starfa þar. Hann er alinn upp af listamanni og í
umhverfi myndlistar og fyrir honum eru þetta raunhæfir möguleikar og í takt við það sem
fólkinu hans býðst. Hann ræðir um frændsystkini sín sem stundi listnám og bróður sinn og
föður sem starfa að listinni. Frá honum kemur yfirskrift þessarar ritgerðar „Af því að ég elska
myndlist“, enda lifir hann og hrærist í listheiminum. Þegar Sigrún er spurð að því hvort hún
vildi hafa meiri tíma til að vinna að list sinni segir hún, „þetta var allt svo gaman .... gaman“
og þegar hún er spurð hvort hún vildi hafa vinnustofu segir hún „ég sagði að ég málaði alltaf
frammi í Bröndukvíslinni, frammi í stofunni.“ Hún bætir því svo við að það væri líka gott að
hafa vinnustofu annars staðar.
Framtíðaróskir aðstandenda Ísaks og Kolbeins snúast um frekari námstækifæri á sviði
myndlistar og það skiptir foreldra Ísaks afar miklu máli að syni þeirra bjóðist aukin og jöfn
tækifæri á við aðra. Allir aðstandendur eru sammála um að gott væri að til væri vettvangur þar
sem listafólkið gæti unnið og fengið leiðsögn eða einhvers konar stuðning. Faðir Kolbeins
segir að honum finnist það brýnna að útfæra og bjóða upp á vettvang frekar en aukið
námsframboð. Hugmyndir nokkurra aðstandenda um vettvang eru á þá leið að í boði væri
staður þar sem listafólk sem þyrfti stuðning gæti komið og fengið aðstoð eftir þörfum. Móðir
Sigrúnar tekur fram að það væri mikilvægt að það væri alltaf einhver við og að það væri opið
fram á kvöld þannig að Sigrún myndi komast þegar henni hentaði. Þau sjá fyrir sér að þar
væri sýningaraðstaða í boði, „lítið kaffihús“ þar sem mætti hengja upp myndir, segir móðir
Sigrúnar og spyr Sigrúnu hvort henni fyndist þetta ekki sniðugt og Sigrún tekur undir. Móðir
Ísaks hefur svipaðar hugmyndir um stað þar sem bæði væri hægt að fá aðstoð og leiðsögn og
hægt væri að halda sýningar. Hún nefnir einnig kaffihús sem væri gott í félagslegum tilgangi.
Móðir Sigrúnar segir að það væri gott fyrir hana að hafa einn ákveðinn stað til þess að vinna
á. Hún nefnir að það vanti stað eins og listasmiðju Lóu og Sigrún tekur undir með móður
sinni. Foreldrum Ísaks þykir skipta miklu máli að Ísak hafi fasta aðstöðu þar sem hann geti
verið í friði. Aðstandendur Ísaks, Guðrúnar og Kolbeins telja að þau hefðu gott af því að
bjóðast aðstoð varðandi tækni og ólíkar aðferðir sem gætu mögulega höfðað til þeirra. Faðir
Ísaks segir að það sé alveg ljóst að

Ísak Óli og fleiri krakkar, fleiri fatlaðir krakkar á hans aldri sem
hafa þessa hæfileika, þau muni ekki verða þau síðustu
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Hann segir það ljóst að það muni koma upp dæmi þar sem fatlað fólk sjái ekki fram á að geta
ræktað hæfleika sína þó að Ísak hafi verið heppinn og að það hafi verið sóst eftir honum sem
listamanni. Hann vilji sjá að Ísak og aðrir listamenn með þroskahömlun hafi möguleika á því
að komast á sömu leikvelli og „hinir listamennirnir“.

6.5 Aðstoð frá aðstandendum
Listafólkið er allt háð aðstandendum sínum með tækifæri til þátttöku í listum. Einungis eitt
þeirra er með tölvupóstfang og eitt þeirra er á facebook. Aðstandendur aðstoða við
sýningarhald og við frágang og varðveislu verka, eru í samskiptum við þá aðila sem
skipuleggja listviðburði og aðstoða við upphengi og annað sem tengist því að koma upp
sýningum auk þess að sjá um sölu á verkum þeirra og svara fyrirspurnum, svo dæmi séu tekin.
Bakland þeirra hefur mikið að segja um þau tækifæri sem þau geta nýtt sér og hversu sýnileg
þau eru sem starfandi listamenn.
Móðir Guðrúnar heldur skrá yfir öll verk hennar í tímaröð og einnig um alla
kaupendur verka hennar. Sigrún segist láta móður sína fá öll verkin sín, og að móðir hennar
gangi frá þeim, spreyi yfir krítarmyndir og haldi utan um þau. Foreldrar Ísaks halda utan um
verk hans og aðstandendur alls listafólksins hafa milligöngu þegar kemur að sýningum og
öðru því tengdu. Þá töldu sumir aðstandendur of mikinn tíma fara í allt það sem tengist
listsýningum og að það væri óskandi að það væri stuðningur við framkvæmdaferlið og
utanumhald og að þörf væri á slíkum stuðningi. Faðir Ísaks segir að það geti vel verið að
ástæðan fyrir því að þau komi Ísaki ekki að til að sýna á fleiri stöðum sé að þau kunni ekki á
umsóknarferlið og segjast veigra sér við að fara í vinnu eins og að sækja um aðild að SÍM þar
sem það sé mikil vinna sem þau hafi hreinlega ekki tíma fyrir. Í tengslum við
vinnustofuvettvang finnst föður Ísaks mikilvægt að það væri aðstoð við utanumhald. Hann
segir:
En það er annað sem ég var að velta fyrir mér og það er að
flestir myndlistarmenn ... segjum sem svo að venjulegur
ófatlaður myndlistarmaður fær boð um að sýna í einhverju
galleríi þá græjar hann sig yfirleitt sjálfur ... Jájájá svona ramma
og ég vil hafa svona gler og eitthvað svona og græjar þetta
skilurðu og kemur sér á milli staða og svo framvegis. Þetta getur
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Ísak náttúrulega ekki gert. Hann þarf alltaf að hafa
aðstoðarmenn með sér.
Hann heldur áfram og segir að Ísak komist ekki enn á milli staða og hafi ekki þekkingu né
færni til þess að „labba í eitthvað gallerí og segja má ég sýna hérna 25. nóvember eða
eitthvað“. Hann segir að þrátt fyrir að Ísak hefði fleiri tækifæri til náms þá þyrfti hann samt
sem áður aðstoð að því loknu og móðir hans segir í því samhengi „það eru ekki allir heppnir
með foreldra.“ Í þeim orðum er mikill sannleikur og enginn ætti að þurfa að treysta alfarið á
aðstoð foreldra sinna á fullorðinsaldri né ætti fólk að missa af tækifærum ef stuðningur
aðstandenda er ekki fyrir hendi.
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7. Lokakafli, helstu niðurstöður, lærdómar
Markmið þessarar rannsóknar var að öðlast þekkingu og skilning á því hvaða tækifæri bjóðast
fólki með þroskahömlun til að leggja grunn að ferli í myndlist og skoða hvar hindranir fyrir
því liggja. Jafnframt að öðlast innsýn í vinnuferli listafólksins og hvata að listsköpun í þeim
tilgangi að skilja hvernig best megi styðja við það. Í því skyni hefur verið fjallað um
,,outsider“ listheiminn og vísi að samruna hans við almenna listheiminn, ólíka sýn á fötlun og
kenningar Bourdieus um auð. Borin hefur verið saman sú viðtekna leið sem fólk fer til að
byggja upp feril í listum við þá leið sem fólki með þroskahömlun býðst. Nám og listnám
listafólksins hefur verið skoðað, tækifæri þess til að koma verkum sínum á framfæri, upphaf
sköpunar þess, vinnuferli, vettvangur, framtíðaróskir og sú aðstoð sem það fær til þess að
vinna að list sinni. Nú verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar raktar og gerð verður grein
fyrir þeim lærdómum sem draga má af henni.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna svo ekki verður um villst að staða fólks með
þroskahömlun er um margt ólík stöðu annarra í samfélaginu þegar kemur að listnámi,
sýningartækifærum og því að byggja upp feril í listum. Staða þess mótast af því rými sem
samfélagið úthlutar fólki með þroskahömlun. Sú staðsetning og það rými tengist
samfélagslegum skilningi á fötlun og stöðu fólks með þroskahömlun í félagslegu og
menningarlegu samhengi. Það hver veruháttur þess er hefur áhrif á þau tækifæri sem því
býðst, annars vegar hvað varðar menntun og hins vegar á sviði listheimsins. Það að listafólkið
hefur ekki aðgang að þeirri leið sem flestir feta og gerðar eru kröfur um, gerir það að verkum
að það fær ekki tækifæri á að auka auð sinn á sviði listheimsins.

7.1 Outsider/insider
Með vaxandi félagslegum skilningi á fötlun og tilkomu samfélagslegra sáttmála um réttindi
fatlaðs fólks hafa tækifæri fólks með þroskahömlun til náms aukist. Ennþá er þó um að ræða
sértæk námsúrræði. Með tilkomu Listar án landamæra opnuðust möguleikar fyrir listafólk
með þroskahömlun til að koma verkum sínum á framfæri. Í kjölfarið hefur það orðið sýnilegra
með listsköpun sína. Sá sýnileiki skilar því þó ekki endilega inn á hinn almenna listvettvang
og ennþá standa hindranir í vegi fyrir því hvað varðar flest það sem skiptir máli við að koma
sér og list sinni á framfæri.
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Það að listafólkið er með þroskahömlun markar því stöðu á jaðrinum, bæði í
samfélaginu og í listheiminum, og gerir það að verkum að listvettvangur þess er annar en
listafólks almennt. Því býðst aðrir möguleikar þegar kemur að námi, störfum, stuðningi og
tækifærum til þess að marka sér stöðu sem listafólk. Þrjú þeirra sem tóku þátt í rannsókninni
hafa eingöngu sýnt á viðurkenndum vettvangi í samstarfi við List án landamæra og einungis
eitt þeirra hefur fengið tækifæri á almennum vettvangi, þó ekki á listasafni í eigu ríkis eða
borgar, og ekkert þeirra hefur fengið styrki til þess að vinna að list sinni. Þeim býðst hvorki
faglegt nám í listum, né nám sem gefur þeim réttindi sem þau geta byggt ofan á. Af því leiðir
að þau komast ekki inn í fagfélag myndlistafólks á forsendum háskólanáms, og eiga erfitt og
jafnvel ómögulegt með að ná að uppfylla fjögur skilyrði af þeim sex sem sett eru fram fyrir
aðild. Listafólkið hefur þar af leiðandi ekki aðgengi að mörgum af þeim fríðindum sem fylgja
því að vera í fagfélagi t.a.m. þeim 200 vinnustofum sem SÍM hefur á sínum snærum.
Sú sérstaða listafólks með þroskahömlun sem kemur í veg fyrir að það komist yfir þær
girðingar og þau viðmið sem eru innbyggð í almennu listasenuna verður engu að síður að
vissu leyti auður sem það getur nýtt sér, kjósi listafólkið það. Sérstaðan felst í því að geta
komið sér á framfæri á vettvangi ,,outsider“ listafólks. Það getur falist auður í því vera
,,outsider“ listamaður sem skapar frá hjartanu og kjarnanum, líkt og skilgreining Michel
Thévoz (1976) felur í sér, og það er til hópur listneytenda sem dáist að þess konar list og
metur hana mikils. Erlendis er sýningar- og markaðsvettvangur ,,outsider“ listar þar sem fólk
getur komið sér á framfæri og selt verk sín. Í því samhengi er mikilvægt að halda sérstöðu
sinni sem ,,outsider“ listamaður þar sem í því felst auður. Það skal samt ítrekað að sá auður er
vandnýttur á Íslandi sökum smæðar listheimsins og vöntunar á vettvangi ,,outsider‘‘ listar.
Fyrir þau sem tilheyra þessum jaðarhópi á Íslandi þýðir það að þau hafa færri tækifæri til þess
að sýna verk sín og selja eða með öðrum orðum eiga erfiðara með að lifa af listsköpun sinni.
Líkt og segir í Samningi Sameinuðu þjóðana (2007) um réttindi fatlaðs fólks eiga allir
að eiga þess kost að rækta styrkleika sína og hver einstaklingur á að hafa val um að nýta sér
hæfileika sína og það hvernig hann vill nýta sér þau tækifæri sem hæfileikar hans gefa kost á.
Hæfileikar og stykrleikar nýtast á mismunandi hátt á ólíkum sviðum. Á ólíkum stöðum í
heiminum eru sviðin ólík og mismunandi er hvort að það sem einstaklingur býr yfir er auður
fer eftir því hvar hann er að spila leikinn. Ef einstaklingur spilar Lúdó og allir aðrir eru að
spila Matador er hann veikur leikmaður, hins vegar ef einstaklingur er að spila Lúdó og allir
hinir líka er hann sterkari leikmaður. Auður er í því samhengi afstæður og tengist því sviði
sem hann er nýttur á. Þegar upp er staðið þarf einstaklingur að hafa þann rétt að verða sá sem
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hann vill vera og geta spilað á hverju því spilaborði sem hann kýs. Einhverjum gæti hentað að
vera einir í kofa upp í fjöllum, líta aldrei í bók og búa til list úr þurrkuðum stráum. Öðrum
gæti hentað að fara í listaháskóla og reyna fyrir sér á vettvangi viðurkenndra safna og komast
í virt listtímarit. Það að einstaklingur sé með þroskahömlun á ekki að skipta máli þegar kemur
að réttinum til þess að nýta hæfileika sína og velja. Jafnréttið felst í því að fá viðeigandi
stuðning, vera og velja svo lengi sem það skaðar ekki aðra.

7.2 Hvernig stuðningur
Til að fólk með þroskahömlun njóti jafnræðis á við aðra til að vinna að listsköpun sinni er
mikilvægt að það fái stuðning sem þarf að ná til margra og ólíkra þátta eins og kemur fram í
niðurstöðum rannsóknarinnar. Listafólki þarf að gefast svigrúm til þess að vinna að list sinni,
tími er því mikilvægur. Að hafa sérstakt rými, eða vinnustofu, fyrir sköpun þar sem ekki þarf
að taka fram efni og áhöld og ganga frá í hvert sinn er mikilvægt og býður upp á að stærð
verka og efnistök séu fjölbreytt. Það að finna réttan efnivið getur veitt sköpun einstaklings
farveg sem hefði ella ekki brotist fram og þannig hefur það gildi fyrir skapandi fólk að fá að
kynnast ólíkum efnivið og tækni. Hvað varðar kveikjur og vinnuferli er það
einstaklingsbundið hvers konar stuðnings er þörf. Mikilvægt er að ef einstaklingur getur ekki
tjáð sig með orðum, þá fái hann aðstoð fólks sem þekkir inn á annars konar tjáningu og geti
lesið í hegðun einstaklings, hljóð eða þann tjáningarmáta sem hann nýtir. Leiðsögn þarf að
vera í formi stuðnings og leiðbeinandi eða kennari þarf að skapa góðar aðstæður til
frumkvæðis og sköpunar.
Framtíðaróskir miðast að einhverju leyti við veruhátt og því hvaða stöðu einstaklingur
hefur eða upplifir sig hafa í samfélaginu. Það að vera meðvitaður um hver réttindi manns eru
og vita hvað er í boði hefur áhrif á óskir og væntingar fólks. Ef aðstæður eða staða
einstaklings hamla honum í að gera sér grein fyrir því sem hann á rétt á er mikilvægt að aðrir
sem hafa það hlutverk að styðja við hann séu meðvitaðir um það. Einstaklingar ættu ekki að
vera háðir aðstandendum sínum með tækifæri sín og möguleika á þátttöku í samfélaginu, það
er mikilvægt bæði fyrir einstaklinginn sjálfan, og aðstandendur hans. Fólk með þroskahömlun
þarf á stuðningi að halda til þess að fá að rækta hæfileika sína og styrkleika til jafns við aðra
og til að geta starfað á sviði lista.
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7.3 Helstu lærdómar
Það ríkir ekki jafnrétti á vettvangi lista, það er ekki sama aðgengi að listmenntun, styrkjum,
vinnuaðstöðu og tækifærum til þess að koma list sinni á framfæri. Ástæðurnar liggja víðar en
bara í námi og námskröfum þó að framhaldsnám í listum fyrir fólk með þroskahömlun sé
verðugt viðfangsefni. Stöðumunur listafólks tengist almennum viðhorfum í samfélaginu,
skilningi, þekkingu og áhuga. Því er hægt að breyta með markvissum aðgerðum. Af
niðurstöðum rannsóknarinnar má draga eftirfarandi lærdóma:


Markvissar aðgerðir: Fara þarf í markvissar aðgerðir og opna frekar á umræðuna um
stöðumun listafólks. Ábyrgðin er í menntakerfinu og hjá stefnumarkandi aðilum í
listheiminum. Vinna í anda samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
þarf að eiga sér stað á vettvangi listnáms og í almennu listumhverfi.



Listnám: Það er ljóst að mikilvægur þáttur þess að geta starfað í listum er að hafa
lokið námi í listum á háskólastigi. Kröfur um nám og faglega reynslu eru þeir augljósu
þröskuldar sem sýningarsalir, liststofnanir og fagfélag myndlistarmanna setja upp og
verðugt viðfangsefni er að auka framboð á faglegu listnámi sem veitir réttindi og hægt
er að byggja ofan á. Slíkt nám þyrfti að vera einstaklingsmiðað og fela í sér
sveigjanleika miðað við ólíkar þarfir nemenda. Listnám gefur fólki einnig færi á að
auka félagslegan auð sinn og að byggja upp tengslanet.



Fagfélag myndlistarmanna: Mikilvægt er að fagfélög myndlistarmanna setji sér
jafnréttisstefnu sem taki tillit til jafnréttis í víðum skilningi og endurskoði
inntökuskilyrði í samræmi við hana. Með inngöngu í fagfélag myndi fólki með
þroskahömlun bjóðast sama aðgengi að tækifærum sem felast í aðild. Sem dæmi má
nefna að sýningar þeirra væru auglýstar á síðu SÍM, það fengi upplýsingar varðandi
styrki og gæti sótt um vinnustofu svo eitthvað sé nefnt.



Vinnurými: Mikilvægt er fyrir allt listafólk að hafa rými til að vinna að verkum
sínum. Vinnustofuvettvangur gæti komið til móts við þarfir fólks með þroskahömlun.



Sýningarvettvangur, söfn/gallerí: Sýningarstaðir á vegum ríkis og sveitarfélaga
þyrftu að taka mið af samningi Sameinuðu þjóðanna og setja sér jafnréttisstefnu í
víðum skilningi. Auka mætti áherslu á að sýningar á opinberum vettvangi
endurspegluðu fjölbreytileika samfélagsins.



Styrkir: Auka þarf aðgengi að styrkjum, upplýsingar um styrki þurfa að vera á
auðlesnu máli og gera umsóknarferli aðgengilegt fólki með ólíka færni.
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Umfjöllun: Fjölmiðlar þurfa að vera meðvitaðir um að fjalla um listsköpun ólíkra
samfélagshópa og skoða hvernig þeir nálgast umfjöllun um list fólks með
þroskahömlun. Bæði þarf að auka hana og nálgast af fagmennsku og virðingu.



Söfnun, miðlun og skipulag upplýsinga um listtengd störf: Listafólki með
þroskahömlun þarf að bjóðast aðstoð við að halda utan um söfnun, miðlun og skipulag
upplýsinga um listtengd störf. Slík aðstoð gæti verið í höndum umboðsmanns þeirra
eða innan vinnustofuvettvangs.



Aðstoð: Listafólki með þroskahömlun þarf að bjóðast aðstoð utanaðkomandi aðila,
þannig að það sé ekki upp á aðstandendur sína komið.



Að auka auð sinn: Með aðgengi að listnámi, með því að kynnast öðru listafólki, að
hafa vettvang fyrir listsköpun, með sýnileika í fjölmiðlum, með aðgengi að styrkjum,
samskiptum við starfandi listafólk, með því að hafa val um leiðir, með aðstoð við
utanumhald og allt sem tengist því að starfa sem listamaður gefst fólki færi á að auka
auð sinn og styrkja stöðu sína innan sviðs listheimsins.



Endurmat: Samkvæmt þeim sem fást við fötlun og fagurfræði (e. disability
aesthetics) getur þroskahömlun haft mikið gildi í sjálfu sér. Aukin þátttaka listafólks
með þroskahömlun á almennum vettvangi getur leitt til endurmats á fagurfræðilegum
viðmiðum og á smekk þeim sem útilokar fatlað fólk.

7.3 Lokaorð
Titill ritgerðarinnar ,,Af því að ég elska myndlist“ er svar Kolbeins Magnússonar, yngsta
þátttakandans við því af hverju hann vilji vinna sem listamaður. Ég tók ekki sérstaklega eftir
þessum orðum hans þegar við ræddum saman en við skráningu viðtalsins þá snertu þau mig
og ég fann snertiflöt við þessi orð hans. Sýningar, listaverk og listafólk snerta mann mismikið
og það er gefandi að upplifa listaverk og taka það inn í innra kerfið. Stundum nær listaverkið
að snerta mig eitt og sér óháð tilgangi eða ætlun listamannsins með verkinu og stundum er
það saga listamannsins sem snertir hjartað eða hugann og gefur verkinu aukið gildi.

74

Mynd 5. Judith Scott

Myndin hérna að ofan er af einni af mínum uppáhalds listakonum, Judith Scott, sem fjallað er
um í öðrum kafla ritgerðarinnar. Skömmu eftir að ég hóf störf hjá List án landamæra kynntist
ég verkum Judithar í gegnum Níels Hafstein, sem hélt erindi um verk hennar og ævi á
málþingi á vegum hátíðarinnar. Saga Judith er um margt merkileg. Eins og segir frá fyrr í
ritgerðinni þá var hún sett heyrnarlaus í munnlegt próf þar sem niðurstöður áttu að segja til
um greind hennar og var í kjölfarið einangruð á stofnun stóran hluta af lífi sínu. Þegar hún
flutti til systur sinnar komin á fimmtugsaldur og hóf að sækja Creative Growth
listamiðstöðina í Oakland Kaliforníu var það tilviljunum háð að hún fann sinn tón sem síðan
hefur leitt til þess að verkin hennar hafa sett mark sitt á listasöguna og hafa snert við fólki um
allan heim. Verkin hennar eru mögnuð, og fela í sér marglaga merkingu. Hægt er að skoða
ytra byrði þeirra og láta þar við sitja, hægt er að kynna sér hvernig þau eru unnin og úr hvaða
efnivið og hvað er í innra byrði þeirra. Síðan er hægt að kynna sér sögu Judithar og upplifa
verkin hennar með vitund um tilurð þeirra, uppruna og uppsprettu. Allar leiðir eru gildar og í
höndum áhorfandans hversu djúpt hann vill fara í að skilja verkið. Fegurðin er í verkinu,
fegurðin er í listakonunni, fegurðin er í menginu öllu og í hlutum þess. Ástæða þess að ég
nefni Judith hér er að saga hennar veitir góða innsýn inn í efni þessarar ritgerðar. Þó að Judith
sé barn annarrar kynslóðar og lífssaga hennar eigi ekki margt sameiginlegt með sögu
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listafólksins sem tók þátt í þessari rannsókn þá hefur saga hennar sterka vísun í efni
rannsóknarinnar. Nú hafa verk hennar öðlast sjálfstætt líf sem markvert innlegg í listasöguna,
verk sem eitt sinn voru skilgreind á jaðrinum en eru núna, góð og gild sem list án formerkja.
Lengst af markaðist líf hennar af því sem var talið galli, skortur og vanhæfni en í Judith, eins
og okkur öllum, búa bæði styrkleikar og hæfileikar sem eiga skilið að njóta sín.
Eins og sagði í inngangi ritgerðarinnar þá sótti ég um í meistaranám í listkennslu
meðal annars vegna þess að ég á mér draum um að koma á fót vettvangi sem styður við
listafólk sem hefur ekki fengið að njóta hæfileika sinna til fullnustu. Ástæður þess að sumt
listafólk nýtur þess ekki eru flóknar en hindranirnar eru félagslegar og menningarlegar og það
þarf að takast á við þær. Með því að mæta þörfum listafólksins með aðstöðu, stuðningi og
námi má efla auð þess og stöðu innan þess sviðs sem listheimurinn er. Með vinnu við þessa
ritgerð hef ég fengið dýpri innsýn en áður í störf listafólks með þroskahömlun og það er von
mín að ritgerðin geti leitt af sér breytingar og umræðu. Við vinnu sem þessa gefst tækifæri á
því að kafa ofan í efnið og leita svara við þeim spurningum sem lagt er upp með og þeim
spurningum sem vakna við leitina. Þær eru ótalmargar og því meira sem ég veit því meira veit
ég að ég veit ekki. Sem er ógnvekjandi en jafnframt mjög hvetjandi til þess að halda áfram.
Að lokum, með orðum unga listamannsins um eitt verka sinna ættum við öll að geta
gert eins og strumparnir og fundið styrkinn okkar.

Æðstistrumpur, Gáfnastrumpur, Geimfarastrumpur
Kóngastrumpur, Klaufastrumpur, Tennisstrumpur,
Tónlistarstrumpur, Bakarastrumpur, Listastrumpur,
Letistrumpur, Leikskólastrumpur, Draumastrumpur,
Sóðastrumpur, Kraftastrumpur, Strumpur, Fýlustrumpur,
Hégómastrumpur , Smíðastrumpur, Bóndastrumpur,
Súpermannstrumpur, Batmannstrumpur, Trúðastrumpur.
(Ísak Óli Sævarsson, 2014)
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Viðaukar
Viðauki 1. Upplýsingablað til þátttakenda
,, Af því að ég elska myndlist‘‘
Rannsókn á stöðu listafólks með þroskahömlun
Margrét heiti ég og er nemi í listkennsludeild Listaháskóla Íslands. Meistararitgerðin mín
beinist að því að öðlast þekkingu og skilning á hvaða aðstæður þurfa að vera til staðar til þess
að myndlistarfólk með þroskahömlun geti notið listrænna hæfileika sinna og skapað sér
tækifæri á sviði myndlistar.
Leiðbeinandi verkefnisins er dr. Hanna Björg Sigurjónsdóttir, dósent í fötlunarfræði við
Háskóla Íslands.
Markmið rannsóknarinnar er:
að öðlast þekkingu og skilning á hvaða aðstæður þurfa að vera til staðar til þess að
myndlistafólk með þroskahömlun geti notið listrænna hæfileika sinna og skapað sér
tækifæri á sviði myndlistar.

Rannsóknin beinist að listafólki, og aðstandendum þeirra sem geta veitt frekari innsýn í störf
þeirra á sviði lista
1. Listafólk
2. Aðstandandi

Áhersluþættir eru á er að skoða hvað er hægt að gera til þess að bæta stöðu fatlaðs fólks í
myndlistarheiminum. Allar persónulegar upplýsingar eru meðhöndlaðar með virðingu og af
trúnaði. Þátttakendur geta hætt þátttöku hvenær sem er í ferlinu án þess að gefa upp ástæðu.

Ef þið viljið hafa samband eða eruð með spurningar, endilega sendið póst á
mnorddahl@gmail.com eða hringið í síma 823-5714
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Viðauki 2. Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur
Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur

,, Af því að ég elska myndlist‘‘
Rannsókn á stöðu listafólks með þroskahömlun

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast þekkingu og skilning á hvaða aðstæður þurfa að vera
til staðar til þess að myndlistarfólk með þroskahömlun geti notið listrænna hæfileika sinna og
skapað sér tækifæri á sviði myndlistar.
Þátttaka felur í sér að rannsakandi taki viðtal við mig. Upplýsingar úr viðtalinu eru notaðar í
meistara verkefni undirritaðrar og rannsókninni sem unnin er undir verkstjórn dr. Hönnu
Bjargar Sigurjónsdóttur dósents í fötlunarfræði.
Allar persónulegar upplýsingar eru meðhöndlaðar af fyllstu virðingu og trúnaði. Ég get hætt
þátttöku hvenær sem er án þess að gefa upp ástæðu.
Ég hef lesið upplýsingablaðið sem ég fékk frá rannsakanda og gat spurt um það sem ég skildi
ekki og fengið útskýringar.
Ég hef sjálf/ur ákveðið að taka þátt í rannsókninni.

Dagsetning og undirskrift þátttakanda

Rannsakandi staðfestir hér með að hafa veitt þátttakanda upplýsingar um eðli og tilgang
rannsóknarinnar.

Undirskrift rannsakanda

Bréf þetta er í tvíriti, eitt fyrir þátttakanda og eitt fyrir rannsakanda.
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