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Ritgerð þessi fjallar um gjörninginn Sirkus eftir hóp listamanna sem reka Kling & Bang 

gallerí í Reykjavík. Gjörningurinn fólst í því að flytja barinn Sirkus á Frieze Art Fair 

listakaupstefnuna í London árið 2008. Íslenskir listamenn voru fengnir til að fylgja 

verkinu til London og koma fram á barnum. Gjörningurinn er skoðaður í ljósi kenninga 

um þátttöku- og venslalistir.  

 Í fyrsta hluta ritgerðarinnar er fjallað um sögu Kling & Bang gallerís. Í öðrum 

hluta hennar er fjallað um listakaupstefnur og þau þáttaskil sem urðu með Frieze 

Projects. Þá verður fjallað um Sirkus gjörninginn á Frieze Art Fair. Í þriðja hluta er farið 

yfir kenningar Nicolas Bourriaud um fagurfræði vensla. Því næst verður fjallað um 

þátttakendur í listaverkum í ljósi kenninga Claire Bishop. Í niðurstöðum er Sirkus 

gjörningurinn greindur út frá kenningum Bourriaud og Bishop og skoðuð verða tengsl 

sem verkið skapar. Niðurstaða ritgerðarinnar er sú að Sirkus verkið falli undir 

skilgreiningu vensla- og þátttökulista og skapi óhefluð og ærslafull tengsl á milli fólks í 

rými þar sem samskipti eru jafnan fyrir fram ákveðin og skipulögð. 

Þar sem lítið er um fræðileg skrif um Sirkus gjörninginn er stuðst við umfjöllun 

fjölmiðla og viðtöl við fjóra af listamönnunum sem stóðu að og skipulögðu gjörninginn, 

þau Erling T. V. Klingenberg, Kristján Björn Þórðarson, Sirru Sigrúnu Sigurðardóttur 

og Úlf Grönvold. 
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Inngangur 

Þegar list færir sig inn á svið mannlegra tengsla verða mörkin á milli listarinnar og 

raunveruleikans óskýr. Þetta gerir það að verkum að erfitt getur reynst að skilgreina 

hvað er list. Verða allir hlutir sem við skilgreinum sem listaverk sjálfkrafa að 

listaverkum? Hvenær ætti að skilgreina þátttökuverk sem samfélagsleg verkefni eða 

listafþreyingu?  

 Claire Bishop er breskur listfræðingur og gagnrýnandi sem fengist hefur við að 

skilgreina þátttökulist. Í verkum sem falla undir skilgreiningu þátttökulista er 

áhorfandinn virkjaður til þátttöku. Listamaðurinn verður skapari aðstæðna sem hann 

sleppir tökum af og leyfir að þróast og afhjúpast án þess að skerast í leikinn. Í 

þátttökuverkum er áhersla lögð á ferlið en ekki listaverkið sem ferlið leiðir af sér. Listin 

er nýtt til að byggja upp tengsl í stað þess að framleiða list fyrir óvirka áhorfendur og 

færir sig nær raunveruleikanum. Þátttökulistir velta upp mikilvægum spurningum um 

hlutverk listamannsins og tilgang lista í samfélaginu í dag. 

Kenningar Bishop eru settar fram í kjölfar nýrrar skilgreiningar á list þeirra 

listamanna sem gerðu mannleg tengsl að fræðilegum grunni sínum á 10. áratug síðustu 

aldar. Þessi list var kölluð venslalist og var hugtakið sett fram í bók franska 

gagnrýnandans Nicolas Bourriaud um fagurfræði vensla (á ensku Relational Aesthetics). 

Bourriaud rekur vinsældir venslalista til þess að í nútíma samfélagi hafi svæði vensla 

minnkað. Því hafi listamenn fært sig inn á svið þeirra með því að gera mannleg tengsl 

að viðfangsefni sínu. Listin þéttir þetta rými með því að draga áhorfandann inn í 

listaverkið og virkja hann. Sú breyting hefur orðið að listamenn líti ekki svo á að listin 

eigi að spá fyrir um framtíðina eða að skapa draumsýn af veruleikanum, heldur sé hún 

hluti af tilveru okkar og vettvangur til að gera heiminn betri. Þess vegna segir Bourriaud 

venslalist alltaf pólitíska. 

 Bishop segir forsendur þátttökulista í dag að skapa nýjan veruleika, gera listina 

lýðræðislegri með virkjun áhorfenda og að laga tengsl milli manna í samfélagi sem fólk 

er firrt og einangrað. Verkin krefjast nærveru fólks, oft í langan tíma vegna þess að 

upphaf og endir þess er óljós. Því eru fáir einstaklingar sem hafa yfirsýn yfir verkið að 

undanskildum listamanninum og sýningarstjóra. Því verði að greina hana út frá því 

hvernig hún ávarpar áhorfandann, meta gæði tengsla sem hún skapar og á hvaða 

forsendum. 
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 Kling & Bang er listamannarekið gallerí sem stofnað var árið 2003. Galleríið 

hefur sinnt sýningarhaldi ásamt því að koma að uppsetningu listaverka í samstarfi við 

listamenn, bæði erlendis og á Íslandi. Um tveggja ára skeið hafði galleríið umsjón með 

listasmiðjunni Klink og Bank við Brautarholt þar sem á annað hundrað listamenn höfðu 

vinnuaðstöðu. Árið 2008 tóku meðlimir Kling & Bang gallerís þátt á verkefnahluta 

Frieze Art Fair, Frieze Projects. Á sama tíma voru áform um að rífa barinn Sirkus sem 

var vinsæll í Reykjavík, sér í lagi meðal íslenskra listamanna. Kling & Bang hópurinn 

taldi barinn endurspegla starfsemi gallerísins að miklu leyti og töldu verðmæti felast í 

hringiðunni sem skapaðist á Sirkus þegar listamenn kæmu þar saman og skemmtu sér. 

Því var ákveðið að taka barinn niður og endurbyggja hann í London og sýna hann sem 

listaverk á Frieze Art Fair. Barinn var byggður í nákvæmri eftirmynd Sirkuss og hlutar 

úr gamla barnum notaðir í endurgerðina. Starfsfólk barsins fylgdi verkinu út og seldi 

gestum vínveitingar. Auk þess var hópur listamanna frá Íslandi fenginn til þess að koma 

fram á barnum með gjörninga, tónlistar- og dansverk. Ósvikin bar stemning myndaðist á 

barnum og þar með tókst markmið listamanna Kling & Bang sem var að flytja orku á 

milli staða.  

 Í þessari ritgerð verður leitast við að meta listrænt gildi Sirkus gjörnings Kling & 

Bang gallerís út frá áðurnefndum kenningum Nicolas Bourriauds og Claire Bishop um 

þátttöku- og venslalistir.  

Þar sem skortur var á heimildum um verkið voru tekin viðtöl við fjóra listamenn 

Kling & Bang gallerís. Þetta voru þau Erling T. V. Klingenberg, Kristján Björn 

Þórðarson, Sirra Sigrún Sigurðardóttir og Úlfur Grönvold. Ákveðið var að para 

listamennina saman fyrir viðtölin svo þeir gætu rifjað ferlið upp í sameiningu þar sem 

sjö ár eru liðin frá því að verkið var sett upp í London.  
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I. hluti 

Kling & Bang 
Kling & Bang gallerí var stofnað í apríl árið 2003 af tíu myndlistarmönnum, þeim 

Daníel Björnssyni, Erling T. V. Klingenberg, Guðrúnu Benónýsdóttur, Heklu Dögg 

Jónsdóttur, Kristni Pálmasyni, Nínu Magnúsdóttur, Söru Björnsdóttur, Sirru Sigrúnu 

Sigurðardóttur, Snorra Ásmundssyni og Úlfi Grönvold. 1 Fyrsta sýningin var opnuð 

þann 16. maí 2003 að Laugavegi 23, í Reykjavík 2 þar sem galleríið var rekið til 

haustsins 2007. Húsnæðisleysi háði starfseminni um tíma eða þar til galleríið opnaði að 

nýju í húsnæði að Hverfisgötu 42 í ársbyrjun 2008. 3 Við stofnun gallerísins sagðist 

hópurinn hafa það að markmiði „að skapa lifandi og leiftrandi vettvang fyrir framsækna 

íslenska myndlist.“ 4 

Kling & Bang er listamannarekið gallerí. Það þýðir að það er ekki rekið í 

hagnaðarskyni heldur sem vettvangur fyrir listamenn til að koma sér og list sinni á 

framfæri. Frá upphafi hefur hópurinn lagt áherslu á að styðja við unga listamenn, til 

dæmis með því að útvega sýningarrými og veita leiðsögn. 5  

Frá stofnun gallerísins hafa yfir eitthundrað sýningar 6 verið settar upp í Kling & 

Bang gallerí í samstarfi við fjölda listamanna og sýningarstjóra, bæði íslenska og 

erlenda. 7  

 

Klink og Bank listasmiðjan 
Klink og Bank var listasmiðja sem starfrækt var frá byrjun árs 2004 til haustsins 2005 

við Brautarholt, þar sem Hampiðjan var áður til húsa. Um var að ræða tímabundið 

samstarfsverkefni Kling & Bang gallerís og Landsbanka Íslands. Kling & Bang hópnum 

var boðin afnot af húsinu þar sem þau þóttu hafa sýnt metnað, kraft og frumkvæði við 

rekstur gallerísins. Í heimildarmyndinni Klink og Bank eftir Þorfinn Guðnason, þar sem 

fjallað er um upphaf listasmiðjunnar, segir Ásgeir Friðgeirsson, talsmaður Björgólfs 

                                                
1 Kling & Bang gallerí, „Frieze Projects á Frieze Art Fair, London 16. – 19. október 2008. Upplýsingar, 
fylgigögn, teikningar og myndir,“ 5-6. Óbirt gögn í vörslu Kling & Bang gallerís. 
2 „Framsækin list á Laugavegi,“ Fréttablaðið, 21. maí, 2003, 18-19 
3 Einar Falur Ingólfsson, „Höfum ekki ýtt ævintýrunum frá okkur,“ Morgunblaðið, 25. janúar, 2008, 21. 
4 „Kling & Bang,“ Fréttablaðið, 17. maí, 2003, 16. 
5 Einar Falur Ingólfsson, „ Höfum ekki ýtt ævintýrunum frá okkur.“;„Kling og Bang,“ Fréttablaðið, 17. 
maí, 2003, 16. 
6 Sjá heimasíðu Kling & Bang: http://this.is/klingogBang (sótt 10. nóvember, 2014). 
7 Kling & Bang gallerí, „Frieze Projects á Frieze Art Fair,“ 5. 
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Guðmundssonar, þáverandi formanns bankaráðs Landsbankans, að bankinn hafi eignast 

húsnæðið í Brautarholti, og að Björgólfur hafi viljað að það nýttist ungu skapandi fólki. 

Þá sagði Björgólfur að hann hafi viljað koma á fót áhyggjulausu umhverfi fyrir 

listamenn til að starfa í. 8 Stjórnendur Landsbankans vildu auka tengsl sín við íslenska 

samtímalistamenn og til stóð að bankinn myndi þiggja verk listamanna sem höfðu 

aðstöðu í Klink og Bank. 9 Bankinn sóttist þó aldrei eftir verkum sem urðu til í Klink og 

Bank. 10  

Samkomulag milli Kling & Bang gallerís og Landsbanka Íslands um stofnun 

listasmiðju í Hampiðjuhúsinu var undirritað þann 24. janúar 2004. 11 Fékk verkefnið 

nafnið Klink og Bank sem var útúrsnúningur á nafni gallerísins, Kling & Bang. Í 

heimildarmyndinni Klink & Bank segir Björgólfur að klink tákni auraleysi 

listamannanna. 12 Einn meðlimur hópsins, Erling T. V. Klingenberg, segir að þrátt fyrir 

að listamennirnir hafi verið þakklátir fyrir að fá vinnustofur hafi þeim fundist þetta 

„náttúrulega bara vera klink.“ 13 Styrkur Landsbankans var fyrst og fremst fólginn í því 

að útvega listamönnum aðstöðu ásamt því að greiða laun Nínu Magnúsdóttur, meðlims í 

Kling & Bang galleríi, sem hafði umsjón með starfseminni. 14  

Klink og Bank var frjósamur jarðvegur fyrir grasrótarstarf listamanna og var í 

senn vinnuaðstaða, sýningarrými og samkomustaður. 15 Um tíma höfðu 140 listamenn 

vinnuaðstöðu í húsinu og var eftirsókn eftir plássi í listasmiðjunni mikil. Þrír viðburðir 

voru haldnir að meðaltali í hverri viku þau tvö ár sem Klink og Bank var starfrækt. 16 

Ekki var stunduð ritskoðun á hvað væri skapað, umfang þess eða í gegnum hvaða miðla, 

hvorki af hálfu umsjónaraðila Klink og Bank né Landsbankans, að sögn listamannanna 

sem þar störfuðu. 17  

                                                
8 Þorfinnur Guðnason, leikstj., Klink & Bank, heimildarmynd, óklippt útgáfa (2004; Reykjavík), 6.50-
7.35, 9.30-10.30. 
9 Þorfinnur Guðnason, Klink & Bank, 9.45-10.30. 
10 Sigrún Edda Eðvarðsdóttir, „Klink & Bank: Sagan öll,“ Mannlíf, 11. tbl. (2006): 32-35. 
11 Fréttatilkynning, „Landsbankinn í samstarf um listasmiðju,“ Mbl.is, 23. janúar, 2004, 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2004/01/23/landsbankinn_i_samstarf_um_listasmidju/ (síðast skoðað 
13. janúar, 2015); „Gífurlegur styrkur fyrir ungt listafólk,“ Morgunblaðið, 25. janúar, 2004, 31. 
12 Þorfinnur Guðnason, Klink & Bank, 11.05-11.25. 
13 Erling T. V. Klingenberg, viðtal, 21. nóvember, 2014. 
14 Erling T. V. Klingenberg og Sirra Sigrún Sigurðardóttir, viðtal, 21. nóvember, 2014; Nína 
Magnúsdóttir, tölvupóstur, 18. janúar, 2015, 22.58. 
15 Sama heimild. 
16 „Kling & Bang,“ Kling & Bang gallerí, www.this.is/klingogbang/text.php (síðast skoðað 12. janúar, 
2015); Sigrún Edda Eðvarðsdóttir, „Klink & Bank: Sagan öll.“ 
17 Sigrún Edda Eðvarðsdóttir, „Klink & Bank: Sagan öll.“; Erling T. V. Klingenberg og Sirra Sigrún 
Sigurðardóttir, viðtal. 
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Sirra Sigrún, meðlimur í Kling & Bang galleríi, segir að enn séu í gangi 

hljómsveitir, hjónabönd og samstarfsverkefni sem hafi átt uppruna sinn í Klink og 

Bank. Þar hafi skapast einstakur vettvangur fyrir listamenn sem ólíklegt sé að annars 

hefðu kynnst. 18  

Mikil gróska var í starfsemi Klink og Bank frá upphafi og vakti hún athygli 

erlendis. Íslenskir listamenn sem bjuggu erlendis komu heim til að starfa í 

listasmiðjunni ásamt erlendum listamönnum sem margir höfðu átt mikilli velgengni að 

fagna í heimalöndum sínum. Má þar nefna John Bock, Christoph Schlingensief, Paul 

McCarthy og Jason Rhodes. 19 Þeir tveir síðast nefndu unnu verkið Sheep Plug í 

samstarfi við íslenska listamenn í Klink og Bank. Þar voru skúlptúrar steyptir úr sápu 

sem gerð var samkvæmt íslenskum hefðum. 20 Listamenn úr Klink og Bank komu 

einnig að uppsetningu og léku í verki Christoph Schlingensief, Animatograph, sem 

frumflutt var á Listahátíð Reykjavíkur árið 2005. 21 Í kjölfarið fór áhugi erlendis á 

listamönnum sem störfuðu í Klink og Bank að aukast. 22  

Samningur Klink og Bank við Landsbankann rann út í september 2004, eins og 

áætlanir voru um frá upphafi, og var húsið selt. Forsvarsmenn Landsbankans voru 

ánægðir með listasmiðju Klink og Bank í Brautarholti og tryggðu við söluna að 

starfsemin gæti verið í húsinu ári lengur en samningurinn gerði ráð fyrir. Starfsemi 

Klink og Bank hætti í október 2005. 23 

 

Hlutverk Landsbankans 

Á árunum frá einkavæðingu íslensku bankanna í byrjun 21. aldar og fram að falli þeirra 

í október 2008 var nokkuð um að vel stæðir einstaklingar og fyrirtæki styrktu 

menningartengda starfsemi í landinu. Í bók Bjarka Valtýssonar, Íslensk 

menningarpólitík, kemur fram að þessi þróun hafi orðið í kjölfar stefnubreytingar 

íslenskra stjórnvalda á síðasta áratug tuttugustu aldar. Björn Bjarnason, sem gegndi 

embætti menntamálaráðherra frá 1995 til 2002, dró úr ríkisstyrkjum til 

menningarstarfsemi, en á sama tíma voru einkafyrirtæki og einstaklingar hvattir, meðal 

                                                
18 Erling T. V. Klingenberg og Sirra Sigrún Sigurðardóttir, viðtal. 
19 Sigrún Edda Eðvarðsdóttir, „Klink & Bank: Sagan öll.“ 
20 Sigrún Edda Eðvarðsdóttir, „Klink & Bank: Sagan öll.“; Þorfinnur Guðnason, Klink & Bank, 15.22-
17.30, 24.00-26.30. 
21 „Nýtt verk Schlingensief frumflutt í Klink og Bank,“ Morgunblaðið, 12. maí, 2005, 2. 
22 Sigrún Edda Eðvarðsdóttir, „Klink & Bank: Sagan öll.“ 
23 „Síðustu dagar Klink og Bank,“ Málið, fylgiblað Morgunblaðsins, 27. október, 2005, 15. 
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annars með skattaívilnun, til að styðja við menningarstarfsemi og listir. 24 Landsbanki 

Íslands var áberandi stuðningsaðili menningar og lista á meðan Björgólfur 

Guðmundsson fór fyrir stjórn hans. Bankinn studdi margvísleg menningartengd 

verkefni, eins og Menningarnótt, Listahátíð Reykjavíkur, Íslenska dansflokkinn, 

Sinfóníuhljómsveit Íslands, Þjóðleikhúsið, Nýhil bókaútgáfu og Klink og Bank. 25  

Björgólfur skrifaði grein í Morgunblaðið í nóvember árið 2005 þar sem hann 

fjallar um styrki Landsbanka Íslands til menningarstofnana og góðgerðarsamtaka. Þar 

kom fram að hálfur milljarður króna hafi runnið til slíkra verkefna úr sjóðum bankans 

árið 2005. Hann sagðist telja að með þessum háu framlögum væri bankinn að rækja 

samfélagslega skyldu sína. 26  Þáverandi bankastjóri Landsbankans, Halldór Jón 

Kristjánsson, skrifaði einnig um tengsl viðskipta og menningar í Lesbók 

Morgunblaðsins í október sama ár. Hann segir að samstarf menningarlífs og 

viðskiptalífs geti verið farsælt fyrir báða aðila; menningin leggi til hugmyndir og 

sköpunarkraft en viðskiptalífið útvegi fjármagn og hvatningu. Með auknu samstarfi 

viðskipta og menningar verði samfélagið áhugaverðara, allir græði, þar með talinn 

almenningur. Halldór vísaði í grein sinni til bandarískrar könnunar sem sýndi að líklegra 

væri að ungt fólk beindi viðskiptum sínum til samfélagslega ábyrgra fyrirtækja og þess 

vegna hafi sá þáttur fengið aukið vægi í ákvarðanatöku stjórnenda og við 

markaðssetningu fyrirtækja. 27 

Eftir að hrunið reið yfir íslenskt efnahagslíf í október 2008 fór að bera á 

gagnrýni á tengsl lista og viðskiptalífs, og veigamikið hlutverk Landsbankans í 

fjármögnun menningartengdrar starfsemi. Ásmundur Ásmundsson, myndlistarmaður, 

skrifaði grein um tengsl íslenskra listamanna við peningaöflin á vefmiðilinn Nei. Þar 

segir hann snjallt af Landsbankanum að veita ekki aðeins styrki til þeirra sem starfa í 

hámenningu heldur einnig til róttækra listamanna, eins og listamannanna í Klink og 

Bank og skálda í Nýhil. Í staðinn hafi bankinn fengið jákvæða umfjöllun í fjölmiðlum. 

Þannig hafi Klink og Bank verkefnið verið notað til að upphefja ímynd bankans. 

Ásmundur fullyrðir að stjórn Landsbankans hafi frá upphafi reynt að hafa áhrif á 

starfsemi hópsins. Máli sínu til stuðnings tekur hann dæmi af því þegar Ingibjörg 

Magnadóttir, listakona, bað Snorra Ásmundsson, meðlim Kling & Bang, um að klippa á 
                                                
24 Bjarki Valtýsson, Íslensk menningarpólitík (Reykjavík: Nýhil, 2011), 111-112. 
25 Bjarki Valtýsson, Íslensk menningarpólitík, 174; Björgólfur Guðmundsson, „Samfélagsleg ábyrgð er 
sjálfsábyrgð,“ Morgunblaðið, 13. nóvember, 2006, 23; Halldór Jón Kristjánsson, „Viðskipti og menning,“ 
Lesbók Morgunblaðsins, 15. október, 2005, 9. 
26 Björgólfur Guðmundsson, „Samfélagsleg ábyrgð er sjálfsábyrgð.“ 
27 Halldór Jón Kristjánsson, „Viðskipti og menning.“ 
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borða við opnun Klink og Bank listasmiðjunnar. Snorri skapar félagsleg listaverk sem 

eru umdeild og á þessum tíma var hann í framboði til embættis forseta Íslands. Þegar 

ljóst var hver ætti að klippa á borðann komu skilaboð frá Landsbankanum um að ekkert 

yrði úr samstarfinu um Klink og Bank ef Snorri yrði fenginn til að klippa á borðann. 28 

Aðrir meðlimir Kling & Bang gallerís segja hins vegar að Klink og Bank hafi fengið 

fullkomið sjálfstæði gagnvart Landsbanka Íslands. Þau segja að Snorra hafi alltaf staðið 

til boða að klippa á borðann við opnunina en hann hafi viljað hafa Björgólf með sér í 

gjörningnum. Björgólfur vildi hins vegar ekki taka þátt í gjörningi Snorra vegna þess að 

hann hafði skömmu áður tekið við orðu frá listamanninum við undirritun samnings milli 

Landsbankans og Klink og Bank. Þar að auki hafi honum fundist að athyglin ætti ekki 

að beinast að einum listamanni við opnunina. 29 

Sú spurning vaknar hvort áhrif Björgólfs Guðmundssonar á starfsemina í Klink 

og Bank hafi ef til vill verið meiri en listamennirnir vilja viðurkenna og gera sér grein 

fyrir. Bjarki Valtýsson, höfundur bókarinnar Íslensk menningarpólitík, telur samstarfið 

vera gott dæmi um hvernig markaðurinn getur haft jákvæð áhrif á menningu og listir, 

þjónað bæði hagsmunum markaðar og listamanna. Landsbankinn lagði ekki mikla 

fjármuni í verkefnið, en fékk afar jákvæð viðbrögð í samfélaginu. 30  Ásgeir 

Friðgeirsson, talsmaður Björgólfs Guðmundssonar, segir hins vegar að Klink og Bank 

hafi ekki snúist um ímyndarsköpun: „Þetta er bara lífsskilningur, þetta er lífsviðhorf 

þessara manna, og sem verður til, birtist með þessum hætti.“ 31 

Ef svo hefur verið er vert að skoða hvers vegna Klink og Bank hafi ekki verið 

tryggð aðstaða í Hampiðjuhúsinu lengri tíma en til eins árs. Ljóst var frá upphafi að 

húsið yrði rifið og því vaknar sú spurning hvort tilgangurinn með því að opna þar 

listasmiðju hafi verið að hækka verðgildi hússins eða að fá skattaívilnun. Blaðagreinar 

Björgólfs Guðmundssonar, stjórnarformanns og Halldórs Jóns Kristjánssonar, 

bankastjóra, um ímyndarsköpun og viðskiptalegan ábata samfélagslegrar ábyrgðar, sem 

birtust í Morgunblaðinu árið 2005, eru ekki til vitnis um að velvild til menningar og 

                                                
28 Ásmundur Ásmundsson, „Minnisvarðar,“ Nei., 7. janúar, 2009, 
http://nei.okeden.com/2009/01/07/minnisvar%C3%B0ar/ (sótt 5. nóvember, 2014); „Björgólfur lét stöðva 
frétt – og listaverk – vorið 2004,“ Nei., 16. desember, 2008, http://nei.okeden.com/2008/12/16/bjorgolfur-
sto%C3%B0va%C3%B0i-listaverk-og-frett-vori%C3%B0-2004/ (sótt 5. nóvember, 2014); Ingi Freyr 
Vilhjálmsson. Hamskiptin – þegar allt varð falt á Íslandi (Reykjavík: Veröld, 2014), 191-194. 
29 Ingi Freyr Vilhjálmsson, Hamskiptin, 194-195; Úlfur Grönvold og Kristján Björn Þórðarson, viðtal, 18. 
desember, 2014. Erling T. V. Klingenberg og Sirra Sigrún Sigurðardóttir, viðtal; Erling T. V. 
Klingenberg, tölvupóstur, 18. janúar, 2015, 18.59. 
30 Bjarki Valtýsson, Íslensk menningarpólitík, 174-175. 
31 Þorfinnur Guðnason, Klink & Bank, 8.10-9.39. 



 13 

lista hafi ein ráðið för. Stjórnendur Landsbankans lögðu líka áherslu á að listamennirnir 

í Klink og Bank bæru mikla ábyrgð gagnvart bankanum „því bankinn [væri] á margan 

hátt að setja ásýnd sína og orðspor í þeirra hendur.“ 32 

 

Klapparstígur 30 
Húsið við Klapparstíg númer 30 var byggt sem íbúðarhús árið 1883. 33 Í byrjun 20. aldar 

var húsið notað sem vörugeymsla í skamman tíma en síðan var rekin þar verslunin 

Vaðnes. Verslunin starfaði þar fram á áttunda áratug síðustu aldar. 34  Á tíunda 

áratugnum breyttist starfsemin í húsinu og var rekinn þar bar undir ýmsum heitum í 

húsinu. Fyrstur var þar N1 bar (Enn einn bar) sem rekinn var á árunum 1990 til 1993 35, 

þegar til stóð að rífa húsið. 36 Ekki varð af þeim áformum og var barinn Grand Café 

opnaður í húsinu í mars árið 1993. 37 Í september sama ár fékk staðurinn heitið Grand 

Rokk. 38 Í ársbyrjun 1999 stóð aftur til að rífa Klapparstíg 30 og var þá starfsemi Grand 

Rokk flutt á Smiðjustíg. 39 Áður en til þess kom hætti eigandi lóðarinnar við áformin og 

leigði eignina til Stephanie Caradec, sem opnaði þar barinn Sirkus í nóvember 1999. 

Barinn var vínbar að frönskum sið með sirkusþema, sem staðurinn dró nafn sitt af. 40 

Rúmu ári síðar eða í desember árið 2000 tók Sigríður Guðlaugsdóttir, sem þekkt er sem 

Sigga Boston, við rekstri Sirkuss. 41 

Eftir opnun Sirkuss sannaði barinn sig fljótt sem mikilvægur vettvangur og 

samkomustaður listamanna í Reykjavík. Björk Guðmundsdóttir, tónlistarkona, tók þar 

upp tónlistarmyndband við eitt laga sinna, margar vinsælustu hljómsveitir landsins 

spiluðu þar og kynntu nýtt efni fyrir gestum. Gabríela Friðriksdóttir, myndlistarkona, 

segir í viðtali við The Reykjavik Grapevine, að húsið hafi verið mikilvægur 

samkomustaður fyrir listamenn. Þar mynduðust tengsl sem leiddu síðar til 

                                                
32 „Vel heppnað verkefni,“ Morgunblaðið, 27. ágúst, 2004, 41; Bjarki Valtýsson, Íslensk 
menningarpólitík, 176. 
33 Borgarsögusafn Reykjavíkur, Húsaskrá, 6. nóvember, 2014. 
34 Brunavirðing, Klapparstígur 30, 27. nóvember 1922; „Bruni: Rán og íkveikja,“ Vísir, 21. nóvember, 
1922, 2; Borgarsögusafn Reykjavíkur, Húsaskrá, 6. nóvember, 2014. 
35 Haukur L. Hauksson, „Af allt öðru sauðahúsi,“ DV, 11. janúar, 1991, 18. 
36 Jón Proppé, „Cirkus at Frieze: The Bar, the Scene, The Legend,“ LIST Icelandic Art News, september, 
2008, http://www.artnews.is/artnews_article.php?no=20_07&is=20 (sótt 4. nóvember, 2014). 
37 „Sögðu Grand og opnuðu,“ Morgunblaðið, 18. mars, 1993, 41. 
38 „Café Grand skiptir um nafn,“ DV, 11. september, 1993, 56. 
39 „Heilasellur í skákþolfimi,“ Morgunblaðið, 6. mars, 1999, 73. 
40 „Franskur vínbar fær ekki að opna: Borgin vill rífa – eigandinn vill að húsið standi,“ DV, 6. október, 
1999, 7; „Ódýr vín beint frá bóndanum,“ DV, 12. nóvember, 1999, 16. 
41 Steinunn Jakobsdóttir, „Last Call: Sirkus is Closing,“ The Reykjavik Grapevine, 7. desember, 2007, 16-
17. 
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samstarfsverkefna. 42 Arnar Eggert Thoroddsen, blaðamaður, lýsti sömu viðhorfum og 

Gabríela þar sem hann spjallar við gesti Sirkuss eitt af síðastu kvöldunum sem barinn 

var opinn. 43  

 Eftir aldamótin 2000 vou uppi mikil áforum um uppbygginu í miðborg 

Reykjavíkur. Rífa átti fjölda gamalla húsa og byggja um sextíu þúsund fermetra í 

nýbyggingum. Helmingur þess átti að hýsa verslanir. Á reitnum sem Klapparstígur 30 

stendur við var gert ráð fyrir fjórtán til fimmtán þúsund fermetra nýbyggingu sem ætlað 

var að hýsa verslanir, þjónustu og íbúðir. 44 Mikil óánægja var með þessi áform meðal 

fastagesta Sirkuss. Til að mótmæla ákvörðuninni voru haldnir tónleikar, Látíð, sem var, 

að sögn aðstandenda, andóf gegn niðurrifsstefnu borgaryfirvalda, þar sem sál 

miðborgarinnar væri fórnað fyrir glerhýsi. Á tónleikunum komu hljómsveitir, sem 

höfðu spilað reglulega á Sirkus, fram í síðasta sinn til að kveðja staðinn. Sirkus lokaði 

þann 1. febrúar 2008. 45  

                                                
42 Steinunn Jakobsdóttir, „Last Call: Sirkus is Closing.“; Tobias Munthe, „Lost in the Funhouse,“ Iceland 
Review, 46. tbl. (2008): 52-57. 
43 Arnar Eggert Thoroddsen, „Síðasta skálin,“ Morgunblaðið, 30. janúar, 2008, 40-41. 
44 „Miðbær í mótun,“ Fréttablaðið, 30. september, 2007, 16; Bergþóra Njála Guðmundsdóttir, „Vinna í 
sögulegu umhverfi,“ Fréttablaðið, 1. júní, 2002, 14. 
45 Arnar Eggert Thoroddsen, „Síðasta skálin.“; „Svartir dagar í miðbænum,“ Fréttablaðið, 11. janúar, 
2008, 4; Ingveldur Geirsdóttir, „Það er sál í 101,“ Morgunblaðið, 24. janúar, 2008, 43. 
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II. hluti 

Listakaupstefnur 
Áhugi á myndlist jókst undir lok 20. aldar og um leið þandist listaverkamarkaðurinn út. 

Sarah Thornton, höfundur bókarinnar Seven Days in the Art World, rekur auknar 

vinsældir meðal annars til hækkandi menntunarstigs og þess að margir kjósi afþreyingu 

sem krefjist virkni og athygli; hnattvæðingar og þess að með hækkandi verði á 

listaverkum sé listaverkaeign orðin að stöðutákni. 46 Bók Thornton byggir á rannsókn 

þar sem hún beitir þjóðfræðilegri nálgun á viðfangsefnið. Í kafla um listakaupstefnur 

fjallar hún um upplifun sína af hinni rótgrónnu listakaupstefnu í Basel sem stofnuð var 

árið 1970. 47 Þar segir hún frá því hvernig aukin eftirspurn eftir listaverkum hafi leitt til 

mikilla verðhækkana og því hafi gallerí fækkað þeim verkum sem þau sýna á básum 

sínum á kaupstefnum. Í staðinn kjósi þau að skapa heildrænt yfirbragð sem dregur upp 

mynd af starfsemi þeirra. Básar á listakaupstefnum hafa því þróast frá því að vera 

ofhlaðnir listaverkum yfir í að hafa þema og stefnu og líkjast meira sýningum. Þetta 

hefur reynst mögulegt vegna þess hve margir vilja fjárfesta í list. 48 Listaverk teljast 

góður fjárfestingarkostur og hefur þátttaka einstaklinga með mikil fjárráð á 

listaverkamarkaðinum aukist. Að sama skapi er krafa um þekkingu fjárfesta á listum 

ekki jafn sterk og áður. 49  

Það getur haft mikil áhrif á orðspor listamanna hver kaupir verk þeirra. Nafn 

safnarans getur ýmist lækkað eða hækkað virði verkanna. 50 Ef safnari sem hefur sterka 

stöðu í listheiminum kaupir verk á metfé ratar það oftar en ekki á forsíður blaða, óháð 

því hvort verkið eigi þangað erindi. Thornton telur ástæðuna að almennt hafi fólk meiri 

áhuga á peningum en listum. 51 Galleríin sækjast eftir sterkum listamönnum til þess að 

byggja upp orðspor sitt 52 og listamennirnir klífa metorðastiga listheimsins í gegnum 

galleríin. Þannig aukast líkurnar á því að listasöfn fjárfesti í verkum þeirra, sem eykur 

                                                
46 Sarah Thornton, Seven Days in the Art World (London: Granta Publications, 2009), xv-xvi. 
47 „About Art Basel,“ ArtBasel, https://www.artbasel.com/en/About-Art-Basel (sótt 12. janúar, 2015). 
48 Thornton, Seven Days in the Art World, 85-6.  
49 James Meyer og Tim Griffin, „Art and Its Markets: a Roundtable Discussion,“ Artforum (apríl, 2008): 
293-303. 
50 Thornton, Seven Days in the Art World, 86, 88; Sarah Thornton, „Top 10 reasons NOT to write about 
the art market,“ TAR, 8. tbl. (2012): 82-83. 
51 Thornton, „Top 10 reasons NOT to write about the art market.“ 
52 Thornton, Seven Days in the Art World, 89. 
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veg og virðingu listamannsins. Markaðurinn hefur því meiri áhrif á hvaða listamenn rata 

á síður sögubókanna í dag en áður. 53  

Jack Bankowsky notar hugtakið listakaupstefnulist (e. art fair art) um listaverk 

sem gerð eru fyrir listakaupstefnur og gera þær að viðfangsefni sínu. Þessi listaverk 

gagnrýna og afhjúpa samband sitt við þann vettvang sem þau eru bundin. 54 

Listakaupstefnulistaverk eiga stóran þátt í að auka umsvif listakaupstefna þar sem þau 

tryggja þeim hóp gesta sem ekki taka þátt á kaupstefnunni á forsendum viðskipta. 

Velgengni þessara lifandi verka hefur haft mikil áhrif á starfsemi safna að mati 

Bankowsky. Nú sýni söfnin listaverk sem teljast til listakaupstefnulistar. 55  

Bankowsky telur að með aukinni áherslu á viðskipti í listheminum hafi mörk 

viðskipta og listar orðið óskýrari og eru listamenn oft ósáttir við þann þrýsting sem þeir 

finna fyrir um að þeir eigi að svala eftirspurn markaðarins. 56 Óttast var að skilaboðin 

sem listamaðurinn hefði fram að færa myndu týnast í gróðahyggjunni og að verð verka 

yrði ríkjandi mælikvarði sem kæmi í veg fyrir annars konar mat. Eftir samdrátt í 

efnahagslífinu hefur komið á daginn að vægi myndlistarverðlauna, safnasýninga og 

gagnrýni hefur aukist. Thornton segir marga sem stunda viðskipti í listheiminum vera 

meðvitaða um að peningar séu fylgifiskur góðrar listar. 57 Thornton fjallar í bók sinni 

um safnara sem hún hittir á listakaupstefnunni í Basel. Þeir virðast annars vegar vera 

ástríðufullir listáhugamenn sem vilja styðja við bakið á upprennandi listamönnum 58 og 

hins vegar safnarar sem sækjast eftir skjótum gróða og nota aðferðir eins og að ýkja 

kaupverð á verkum til þess að hækka virði listamannanna og nota listaverkakaup sem 

peningaþvott. 59  Engu að síður eru listakaupstefnur mikilvægur vettvangur í 

listheiminum í dag. Hagkvæmni þeirra er ótvíræð. Þar geta safnarar stundað 

umfangsmikil viðskipti á einum og sama staðnum og kynnt sér nýja listamenn og gallerí 

geta kynnt listamenn fyrir stórum hópum. 60  

 

                                                
53 Jón B. K. Ransu, Listgildi samtímans: Handbók um samtímalist á Íslandi (Reykjavík: Jón B. K. Ransu, 
2012), 52. 
54 Jack Bankowsky, „Tent Community,“ Artforum (október, 2005): 228-232. 
55 Sama heimild. 
56 Sama heimild. 
57 Thornton, Seven Days in the Art World, xvi. 
58 Sama rit, 83-84. 
59 Sama rit, xvi, 93, 96-97; Thornton, „Top 10 reasons NOT to write about the art market.“ 
60 Jori Finkel, „Fair Value,“ Art+Auction (mars, 2010): 101. 
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Frieze Art Fair 

Frieze Art Fair er alþjóðleg samtímalistakaupstefna sem hefur verið haldin árlega síðan 

2003 í Regent garði í London. Kaupstefnan er því ung, samanborið við 

listakaupstefnuna í Basel sem Thornton gerir að umfjöllunarefni sínu. 61  Á 

kaupstefnunni koma 150 gallerí víðs vegar að til að kynna samtímalist fyrir 

tugþúsundum gesta sem heimsækja listakaupstefnuna ár hvert og selja fjárfestum 

listaverk. 62  

Upphafsmenn Frieze eru Amanda Sharp og Matthew Slotover. Upphaf 

listakaupstefnunnar má rekja til tímarits sem Sharp og Slotover stofnuðu á háskólaárum 

sínum árið 1991. Þeim fannst vanta vandað listatímarit og stofnuðu því Frieze tímaritið 

sem varð fljótt mjög vinsælt. 63 Þau ferðuðust mikið vegna vinnu sinnar við tímaritið og 

sáu að listakaupstefnur eru mikilvægur vettvangur til að kynnast listheiminum og 

fólkinu sem starfar innan hans. Í byrjun 21. aldar var engin listakaupstefna í London og 

fá gallerí í borginni störfuðu á alþjóðlegum markaði. Þau stofnuðu því Frieze Art Fair. 

Markmiðið var að hún yrði líkari hátíð með áherslu á listir, en viðskiptakaupstefnu. Það 

sem markaði sérstöðu Frieze sem listakaupstefnu frá upphafi var að þar eru haldnir 

ýmsir listaviðburðir eins og fyrirlestrar og uppákomur auk þess sem ný verk voru 

pöntuð og sýnd sem hluti af Frieze Projects. Þessir viðburðir stuðla að aukinni þátttöku 

listamanna, gagnrýnenda og fræðimanna sem leiðir af sér stærri og fjölbreyttari hóp á 

kaupstefnunni. Sharp og Slotover telja að hafa eigi að leiðarljósi að listakaupstefnur 

snúist um meira en að selja ríkum einstaklingum fallega muni. Hlutverk gallería sé að 

gera listamönnum kleift að skapa sína list, þrátt fyrir að markmiðið sé auðvitað að að 

selja hana. 64 Þetta viðhorf forsvarsmanna Frieze endurspeglast í Frieze Projects. 

Frieze hefur orðið að leiðandi listakaupstefnu í Evrópu á sama tíma og 

listakaupstefnur verða sífellt mikilvægari vettvangur fyrir listamenn til að koma list 

sinni á framfæri.  

                                                
61 About: Frieze FAQs,“ Frieze, http://www.frieze.com/about/ (síðast skoðað 29. desember, 2014); 
62 Kling & Bang gallerí, „Frieze Projects á Frieze Art Fair“, 3. 
63 JJ Charlesworth, „Money Isn’t Everything,“ Metropolism, október/nóvember, 2011, 
http://metropolism.com/magazine/2011-no5/matthew-slotover-of-frieze/english (síðast skoðað 29. 
desember, 2014). 
64 Tim Griffin, „The Art of the Fair: an Interview with Frieze’s Amanda Sharp and Matthew Slotover,“ 
Artforum (apríl, 2008): 332-335. 
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Árið 2008 var Kling & Bang galleríi boðið að taka þátt í Frieze Projects ásamt 

ellefu öðrum listamönnum og MUSAC, samtímalistasafniu í León á Spáni. 65 Frieze 

Projects er verkefni sem starfrækt hefur verið samhliða Frieze Art Fair frá upphafi. Á 

heimasíðu Frieze Art Fair segir að Frieze Projects sýni list sem nýtir sér þær 

kringumstæður sem eru á listakaupstefnunni til að skapa verk sem gætu ekki orðið til 

undir öðrum kringumstæðum. 66 Frieze Projects var brautryðjendastarf sem ætlað var að 

ögra grundvelli kaupstefnunnar. Í dag er ekki óalgengt að samskonar verkefnum sé 

komið á fót á öðrum listakaupstefnum þar sem upprennandi listamönnum er boðið að 

setja upp staðbundin listaverk (e. site specific). Á Frieze Projects skapast svigrúm fyrir 

tilraunastarfsemi að sögn Nicolu Lees, sem var sýningarstjóri Frieze Projects árið 2013, 

og segir hún að þar þurfi listamenn ekki að hafa áhyggjur af því hvort verk þeirra séu 

góð eða slæm. 67 Þar sem erfitt getur reynst að selja hverful listaverk til safnara eru 

listakaupstefnur oft óhagstæðar listamönnum sem skapa slík listaverk. Þeir þurfa því að 

sækja stuðning sinn til opinberra stofnana. 68 

 

Frá Klink og Bank til Frieze 
Í janúar 2007 hafði Kitty Anderson, sýningarstjóri á vegum Frieze Art Fair samband við 

Kling & Bang gallerí og bauð þeim að vera ein af sex samtímalistastofnunum sem taka 

myndu þátt í sérverkefni á Frieze Projects á tímabilinu 2008 til 2010. Sérverkefnið 

fælist í því að listastofnunum væri boðið að skipuleggja og hafa umsjón með verkefnum 

á Frieze Projects í samvinnu við forsvarsmenn kaupstefnunnar. 69  Kristján Björn 

Þórðarson, framkvæmdastjóri Sirkus verkefnisins og fyrrum meðlimur Kling & Bang 

gallerís, segir að rekja megi boðið til þátttöku gallerísins á Berliner Liste 

listakaupstefnunni árið 2005. Í framhaldi af veru sinni þar hafi þeim verið boðið á 

VOLTA listakaupstefnuna í Basel, sumarið 2007. 70 Þar hitti Kling & Bang hópurinn 

Neville Wakefield, aðalsýningarstjóra Frieze, sem hafði mikinn áhuga á að fá galleríið á 

                                                
65 „Frieze Projects 2008,“ Frieze Projects, 
http://www.friezeprojects.org/index.php?/commissions/category/year_2008/ (síðast skoðað 10. janúar, 
2015). 
66 Sama heimild. 
67 Lorena Muñoz-Alonso, „Frieze Projects Subverts the Typical Art Fair Experience,“ Artnet News, 15. 
október, 2014, http://news.artnet.com/market/frieze-projects-subverts-the-typical-art-fair-experience-
128580 (síðast skoðað 29. desember, 2014). 
68 Thornton, Seven Days in the Art World, 104. 
69 Kling & Bang gallerí, „Frieze Projects á Frieze Art Fair,“ 9, 12-13. 
70 Úlfur Grönvold og Kristján Björn Þórðarson, viðtal. 
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Frieze Projects eftir að hafa séð framlag Klink og Bank á Berliner Liste og kynnt sér 

sögu þeirra. 71 

Meðlimir Kling & Bang gallerís þáðu boðið og í október árið 2007 hélt hópurinn 

út til London til þess að ræða við forsvarsmenn Frieze og skoða listakaupstefnuna. 72 

Þegar heim var komið hófst hugmyndavinna fyrir verkefnið. Þau segjast hafa viljað 

vinna með hringiðuna, þann stað sem fólk kemur saman á og reyna að skapa suðupott. 

Þá hafi komið upp sú hugmynd að vera með veitingastað eða bar á Frieze. Á þeim tíma 

sem hugmyndavinnan fór fram var mikið fjallað um að rífa ætti barinn Sirkus og nefndi 

Úlfur Grönvold í gríni hvort þau ættu ekki að flytja Sirkus út á Frieze. 73 Þrátt fyrir að 

vera upphaflega sett fram sem grín segir hópurinn að hugmyndin hafi legið í loftinu og 

Sirkus verið ofarlega í huga meðlima gallerísins 74: „[...] og til að gera langa sögu stutta 

þá hlógum við bara og svo nokkrum vikum seinna fundum við sjálf okkur þarna með 

kúbein og hamra og bóluplast að pakka öllum innviðunum inn og bera út í gám“ 75 á 

leið til London. Úlfur og Kristján segja að þrátt fyrir að verkefnið hafi verið alltof stórt 

fyrir kaupstefnuna hafi hópnum þótt hugmyndin of góð til að framkvæma hana ekki. 76  

Kling & Bang gallerí réði Hönnu Styrmisdóttur sem sýningarstjóra yfir Sirkus 

verkefninu. Hún fór, ásamt Kristjáni Birni Þórðarsyni, framkvæmdastjóra verkefnisins, 

til London vorið 2008 til þess að kynna hugmyndina um að setja upp Sirkus. Tvísýnt 

var hvernig forsvarsmönnum Frieze myndi lítast á þá hugmynd að flytja bar inn á 

kaupstefnuna, enda verkefnið í stærri sniðum en áður hafði tíðkast. Þau höfðu módel af 

Sirkus með í för (sjá mynd 4 í viðauka I). Hugmyndin var samþykkt og fékk galleríið 

aukið fjármagn og stærra rými en þeim stóð upphaflega til boða en þurftu að sama skapi 

að minnka umsvif Sirkuss. 77 

 Meðlimir Kling & Bang gallerís líta svo á að hugmyndir um að rífa húsið við 

Klapparstíg 30 hafi endurspeglað ástandið í íslensku samfélagi á þeim tíma og þá 

niðurrifsstefnu sem var allsráðandi í miðborg Reykjavíkur. Kristján Björn, meðlimur í 

Kling & Bang, segir hópinn alla tíð hafa verið stórhuga í vali verkefna og haft 

tilhneigingu til þess að velja „villtustu hugmyndirnar: „Þarna [þegar farið var að ræða 

                                                
71 Sama heimild; Kristján Björn Þórðarson, tölvupóstur, 8. janúar, 2015, 00.13. 
72 Huldar Breiðfjörð, „Sirkus rís upp og fer úr landi,“ Viðskiptablaðið, 1. ágúst, 2008, 46. 
73 Úlfur Grönvold og Kristján Björn Þórðarson, viðtal; Huldar Breiðfjörð, „Sirkus rís upp og fer úr landi.“ 
74 Úlfur Grönvold og Kristján Björn Þórðarson, viðtal; Erling T. V. Klingenberg og Sirra Sigrún 
Sigurðardóttir, viðtal. 
75 Erling T. V. Klingenberg, viðtal. 
76 Úlfur Grönvold og Kristján Björn Þórðarson, viðtal. 
77 Sama heimild; Kristján Björn Þórðarson, tölvupóstur, 00.13. 
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hugmyndina] áttaði maður sig á því að þetta var kannski ekki villtasta hugmyndin, 

kannski var þetta bara ansi góð hugmynd og kristallaði svolítið mikið það sem við 

töldum okkur standa fyrir, sem væri kannski svona tímabundið ástand í 

menningarheiminum, sem við töldum okkur hafa kannski einhverskonar sögn í eða rödd 

í, ekkert ósvipað og menn sáu fyrir sér Sirkus. Pínu lítið partí, svolítil drykkja og partí 

og hamagangur en um leið einhver tónn sem skipti raunverulega máli.“ 78 

Hópurinn sem stóð að Kling & Bang sá því menningarverðmæti í hringiðunni 

sem skapaðist á Sirkus. Barinn var sá vinsælasti til að vera á, þar voru „rokkstjörnurnar 

og kúnstnerarnir“ 79 og þangað hafi allir viljað koma; allt frá ferðamönnum til fólks úr 

viðskiptalífinu. 80 Menningarverðmætin sem fólust í barnum Sirkus voru að þar kom 

skapandi fólk saman. Við það verður til gerjun með samræðum og tengslum við nýtt 

fólk. Meðlimir Kling & Bang gallerís samsömuðu sig með Sirkus vegna þess að 

galleríið hafði sjálft orðið hornreka þegar rífa átti húsnæðið sem þau leigðu á 

Laugavegi. Í tilfellum beggja var litið fram hjá menningarlegum verðmætum fyrir 

skyndigróða. Þá hafi galleríið verið rekið í sjálfboðaliðastarfi og opinberir styrkir af 

skornum skammti. Þau hafi því upplifað að gengið væri framhjá þeim og starfsemin 

ekki metin að verðleikum. 81 

 

Sirkus á Frieze 
Ætlunin var að Kling & Bang gallerí tæki þátt á Frieze Art Fair árið 2008. Ekki var 

sjálfgefið að svo yrði þar sem hugmyndin sem hópurinn hafði var stærri í sniðum en 

tíðkast á Frieze Projects og því óvíst hvort hún yrði samþykkt. Hanna Styrmisdóttir átti 

stóran þátt í því að svo yrði að sögn meðlima Kling & Bang gallerís, þar sem hún hafði 

sambönd í listheiminum og þekkti þar til. Skömmu eftir að heim var komið sagði sagði 

Hanna starfi sínu lausu sem sýningarstjóri Sirkus verksins. Hún sagði að ekki væri hægt 

að stjórna hópi verkstjóra en hélt áfram að veita ráðgjöf og vera Kristjáni Birni, 

framkvæmdastjóra verksins, innan handar. 82 

                                                
78 Kristján Björn Þórðarson, viðtal. 
79 Úlfur Grönvold, viðtal. 
80 Úlfur Grönvold og Kristján Björn Þórðarson, viðtal; Erling T. V. Klingenberg og Sirra Sigrún 
Sigurðardóttir, viðtal.; Huldar Breiðfjörð, „Sirkus rís upp og fer úr landi.“ 
81 Gunnhildur Finnsdóttir, „Sirkus endurfæðist í London,“ Morgunblaðið, 20. ágúst, 2008, 29; Úlfur 
Grönvold og Kristján Björn Þórðarson, viðtal; Erling T. V. Klingenberg og Sirra Sigrún Sigurðardóttir, 
viðtal. 
82 Úlfur Grönvold og Kristján Björn Þórðarson, viðtal. 
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Sirra Sigrún segir að Kling & Bang gallerí hafi verið í góðri samningsstöðu 

þegar kom að því að fá að nýta það sem nothæft var úr húsinu við Klapparstíg 30. 

Leigusalar þeirra við Hverfisgötu voru þeir sem eignast höfðu lóðina sem húsið stóð á 

og hópurinn þekkti Sigríði Guðlaugsdóttur, eiganda Sirkuss, vel. 83 Þau fengu leyfi til 

þess að nýta húsið og sömdu við Sigríði um að fá lánaða innanstokksmuni og að hún 

yrði þeim innan handar við uppsetningu barsins á Frieze. 84 Húsið við Klapparstíg 30 

var ekki flutt út á Frieze heldur var það endurbyggt í nokkuð nákvæmri eftirmynd og 

voru hlutar úr gamla húsinu nýttir í verkefnið. Hurðir og gluggar voru úr gamla húsinu, 

allir innanstokksmunir; húsgögn, ofnar, járnklæðingar af veggjum með plaggötum og 

myndum voru rifnar niður (sjá mynd 2-3 í viðauka I). Þá var rusli og óskilamunum 

sópað í poka og tekið með á Frieze. Kristján Björn, framkvæmdastjóri verkefnisins, 

segir það hafa orðið að þráhyggju að láta eftirmyndina af Sirkus líkjast frummyndinni 

eins nákvæmlega og hægt væri. Framhlið verksins var smíðuð úti í London í nákvæmri 

eftirmynd barsins. Sem dæmi má nefna að pálmatrésmyndirnar sem einkenndu barinn 

voru málaðar af sama málara og gerði upprunalegu pámatrén (sjá myndir 1 og 6 í 

viðauka I). Hópurinn fór til London viku áður en listakaupstefnan hófst til að setja upp 

verkið, en það hafði verið sett upp í kaffibrennsluhúsinu í Sætúni áður til að meta 

umfang verksins. Þá kom í ljós að breyta þurfti afturhlið og þaki hússins lítillega vegna 

plássleysis á Frieze kaupstefnunni en inni var allt eins og í Sirkus á Klapparstíg, að 

gólfefni frátöldu (sjá mynd 5 í viðauka I). Hvert einasta húsgagn og allt skraut var flutt 

til London. Þá gegndi starfsfólk Sirkuss afgreiðslustörfum og dyravörslu í verkinu. 85 

Það má því líta svo á að hugmyndin um barnum Sirkus hafi verið flutt á Frieze en búin 

til eftirmynd af húsinu sem hýsti barinn.  

Til að fullkomna gjörninginn fékk Kling & Bang gallerí hóp íslenskra 

listamanna sem höfðu sótt Sirkus reglulega til að fylgja gjörningnum eftir og koma fram 

á barnum á Frieze Projects. 86 Þeir listamenn sem höfðu verið viðriðnir Kling & Bang 

gallerí fengu boðsbréf um að koma fram á Sirkus, en boðinu var haldið opnu svo aðrir 

listamenn sem sýndu áhuga gætu einnig fengið að taka þátt. 87 Þegar upp var staðið tóku 

um 50 manns þátt í gjörningnum, allt frá frá listamönnum til iðnaðarmanna. Vegna þess 

hve margir listamenn komu fram í Sirkus gjörningnum þurftu meðlimir Kling & Bang 
                                                
83 Erling T. V. Klingenberg og Sirra Sigrún Sigurðardóttir, viðtal. 
84 Úlfur Grönvold og Kristján Björn Þórðarson, viðtal; Erling T. V. Klingenberg og Sirra Sigrún 
Sigurðardóttir, viðtal. 
85 Sömu heimildir. 
86 Bréf til listamanna, 8. ágúst 2008. Úr skjalasafni Kling og Bang. 
87 Kristján Björn Þórðarson, viðtal; Kristján Björn Þórðarson, tölvupóstur, 00.13. 
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gallerís að lauma listamönnunum inn og margnýta gestapassa sem þeim var úthlutað, 

þvert á reglur listakaupstefnunnar. 88 Meðal þeirra sem komu fram í Sirkus gjörningnum 

má nefna Gjörningaklúbbinn, Ragnar Kjartansson, Ernu Ómarsdóttur og Valdimar 

Jóhannsson, hljómsveitina Ghostdigital og Christoph Büchel. Úlfur Grönvold og 

Kristján Björn, meðlimir í Kling & Bang galleríi, segja að sum verkanna hafi verið 

ákveðin á staðnum og telja vettvanginn hafa skapað jarðveginn fyrir þau. Þeir nefna 

dæmi um verk Christoph Büchel þegar hann fékk aldraðar konur til þess að koma fram í 

Sirkus gjörningnum og syngja lag eftir Sex Pistols (sjá myndir 10 og 11 í viðauka I). 

Sirkusumhverfið hafi kallað á slíkt verk sem erfitt hefði verið að framkvæma annars 

staðar. 89  

Í umfjöllun um Sirkus verkið í tímaritinu Iceland Review er haft eftir Sigríði 

Guðlaugsdóttur, eiganda Sirkuss, að hún telji sig höfund verksins. 90 Kling & Bang 

hópurinn segir að þó að vissulega megi færa rök fyrir því, Sigríður eigi hugmyndina að 

barnum, þá hafi það verið þeirra að breyta virkni barsins þannig að úr varð listaverk. 91  

Meðlimir Kling & Bang gallerís voru óviss um hvort það tækist að flytja orku og 

stemningu á milli landa. Erling T. V. Klingenberg segist hafa verið vantrúaður á að 

ætlunarverkið myndi takast. Hann taldi að verkið myndi hafa þýðingu fyrir þá sem 

þekktu Sirkus en að aðrir myndu aðeins sjá einhvern bar á listakaupstefnu. Það kom 

honum því á óvart þegar stemning fór að myndast á barnum og biðraðir fyrir utan hann 

(sjá mynd 6 í viðauka I). 92 Öll eru þau í Kling & Bang galleríi sammála um að það 

markmið að flytja stemningu og orku á milli staða hafi tekist. Með því að fá hóp 

fastagesta Sirkuss með á Frieze ásamt starfsfólki hans hafi verið mögulegt að flytja 

orkuna á milli landa. 93 Sigríður Guðlaugsdóttir, eigandi Sirkuss, gekk inn á barinn á 

Frieze og hóf að laga til skreytingar og afgreiða bjór eins og hún væri stödd á 

Klapparstíg. Fólk gleymdi stað og stund og mikil drykkja og gleði var á Sirkus og 

kláraðist bjórinn frá Ölgerðinni, sem átti að duga alla kaupstefnuna, á fyrsta degi. 94 

Kristján Björn telur orkuna hafa komið til vegna þess að fólk hafi ekki verið að leika, 

                                                
88 Úlfur Grönvold og Kristján Björn Þórðarson, viðtal; Kristján Björn Þórðarson, tölvupóstur, 00.13. 
89 Úlfur Grönvold, viðtal; Kristján Björn Þórðarson, tölvupóstur, 8. janúar 2015, 00.00. 
90 Munthe, „Lost in the Funhouse.“ 
91 Úlfur Grönvold og Kristján Björn Þórðarson, viðtal; Erling T. V. Klingenberg og Sirra Sigrún 
Sigurðardóttir, viðtal. 
92 Erling T. V. Klingenberg, viðtal; Munthe, „Lost in the Funhouse.“ 
93 Erling T. V. Klingenberg og Sirra Sigrún Sigurðardóttir, viðtal; Úlfur Grönvold og Kristján Björn 
Þórðarson, viðtal. 
94 Sömu heimildir. 
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gestirnir væru ekki að þykjast af því að stemningin var eins og á Klapparstígnum. 95 

Ólíklegt er að þetta hefði tekist ef barinn hefði ekki verið nákvæm eftirmynd þess sem 

var á Klapparstíg. Úlfur nefnir dæmi um að þau hefðu getað tekið ljósaskiltið með lógói 

Sirkuss eitt og sér en þá hefði upplifunin breyst. Þá var mikilvægt að þeir listamenn sem 

sóttu Sirkus komu með á Frieze: „Menn taka að sér þetta hlutverk hérna heima, að vera 

þessir villtu myndlistarmenn, þetta er svolítið svona eins og menn gerðu í Feneyjum í 

gamla daga, þú veist, eru svona, hlýða ekki reglum og eru fullir og skapandi og það eru 

engin bönd, og það tekst einhvern veginn að flytja þá út og þeir ganga inn í þetta 

hlutverk sitt óbeðnir og þar verður orkan til.“ 96 

Þrátt fyrir að það væri miður dagur og fólk statt á virtri listakaupstefnu 

myndaðist ósvikin barstemning í Sirkus gjörningnum. Mikil aðsókn var á barinn alla 

kaupstefnuna (sjá myndir 6 og 7 í viðauka I). 97  Í íslenska hópnum var sérstakt 

andrúmsloft vegna óvissuástandsins sem ríkti á Íslandi vegna bankahrunsins sem hafði 

orðið þegar hópurinn var á leið til London. Því hafi verið sem að fólk hafi sleppt fram af 

sér beislinu og viljað kveðja Sirkus með látum í hinsta sinn „á meðan Ísland brann.“ 98 

Verkið olli talsverðum usla á Frieze Art Fair og segir Kristján Björn að þrisvar hafi 

staðið til að loka Sirkus á meðan á kaupstefnunni stóð. Miklar áhyggjur voru af 

brunahættu en reykt var inni á barnum þrátt fyrir tilmæli um að það væri bannað (sjá 

mynd 7 í viðauka I). Þá voru sölumenn Timothy Taylor gallerísins afar ósáttir við að 

Sirkus væri staðsettur svo nálægt bás þeirra, og lokuðu til að mynda á meðan tónleikar 

Ghostdigital stóðu yfir vegna ónæðis. 99 

Skiptar skoðanir eru á meðal listamannanna að hvaða marki verkið er pólitískt. 

Kristján Björn segir verkið hafa verið pólitískt frá upphafi, þrátt fyrir að hópurinn hafi 

ekki viljað segja að svo væri opinberlega. Þau telja pólitískan þátt verksins hafa orðið 

mun augljósari vegna bankahrunsins, vegna þess að þá kom skýrt í ljós það ástand sem 

hafði verið ríkjandi á Íslandi. Þau segja verkið hafa verið gagnrýni á þá skammsýni að 

ætla að byggja verslunarmiðstöð á kostnað þess sem þau telja hafa verið suðupott 

listalífs á þessum tíma, Sirkuss. Barinn hafi verið mjög vinsæll, bæði meðal listamanna, 

ferðamanna og fólks úr viðskiptalífinu. 100 Hópurinn ræddi ekki um pólitíska merkingu 

                                                
95 Kristján Björn Þórðarson, viðtal. 
96 Sama heimild. 
97 Úlfur Grönvold og Kristján Björn Þórðarson, viðtal. 
98 Sama heimild. 
99 Sama heimild. 
100 Kristján Björn Þórðarson, viðtal. 
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verksins við fjölmiðla. 101 Þau segja það hafa verið vegna þess að fólk lagði misjafna 

merkingu í verkið. Ef einn úr hópnum hefði tjáð sig opinberlega um merkingu verksins 

hefði það getað haft slæm áhrif á verkið og samstarfið. Erling T. V. Klingenberg, 

meðlimur Kling & Bang gallerís, segir að með því að lesa og skilgreina verkið á einn 

hátt sé hætta á því að sá lestur verði ofan á og komi í veg fyrir aðra túlkun. Þess vegna 

hafi hópurinn ákveðið að tjá sig hvorki um merkingu verksins né pólitíska merkingu 

þess, þrátt fyrir ágang fjölmiðla í kjölfar bankahrunsins. Þau eru þó sammála um að 

verkið hafi verið pólitískt að því leytinu til að það var gagnrýni á niðurrifsstefnu 

yfirvalda og þá tilhneigingu að líta framhjá óefnislegum verðmætum, eins og þeim sem 

þau töldu finnast á Sirkus. Verðmætin voru fólgin í orkunni sem myndaðist þegar hópur 

skapandi fólks kom saman og skemmti sér. Pólitísk yfirlýsing er fólgin í því að hirða 

það sem einhver annar vill ekki og varðveita það, eins og hópurinn taldi sig vera að 

gera. 102 

Hópurinn í Kling & Bang galleríi rekur upphaf Frieze verkefnisins til Klink og 

Bank listasmiðjunnar, þar hafi þau unnið náið saman í stórum verkefnum sem hefði 

þjappað hópnum saman, eins og í Sheep Plug og Animatograph í samstarfi við erlenda 

listamenn. 103  Í listasmiðjunni myndaðist grundvöllur fyrir samstarf við erlenda 

listamenn sem ekki er víst að hefði orðið til annars staðar. Þá vaknaði áhugi Frieze á 

Kling & Bang í kjölfar þátttöku Klink og Bank listasmiðjunnar á Berliner Liste 

listakaupstefnunni árið 2005.  

Meðlimir Kling & Bang gallerís segja að þó nokkur áhugi hafi verið á því að 

kaupa listaverkið Sirkus. Hópurinn gat hins vegar ekki sammælst um hvað væri verið að 

selja; nothæfan skúlptúr eða nothæfan skúlptúr með sýningarétti á gjörningum íslenskra 

listamanna sem kæmu þar fram með ákveðnu millibili. Þá hafði ekki verið rætt hve 

mikið verkið ætti að kosta. Erling T. V. Klingenberg segir hugsjón listamannanna hafa 

haft yfirhöndina og ákveðið hafi verið að selja ekki Sirkus verkið. 104 

Kling & Bang hópurinn vakti talsverða athygli erlendis og var meðal annars 

minnst á verkið í greinum í The New York Times og The Guardan. 105 Viðtökurnar voru 

                                                
101 „Sama stemning og á Sirkus forðum,“ Morgunblaðið, 15. október, 2008, 34. 
102 Úlfur Grönvold og Kristján Björn Þórðarson, viðtal; Erling T. V. Klingenberg og Sirra Sigrún 
Sigurðardóttir, viðtal. 
103 Úlfur Grönvold og Kristján Björn Þórðarson, viðtal. 
104 Sama heimild; Erling T. V. Klingenberg og Sirra Sigrún Sigurðardóttir, viðtal. 
105 Roberta Smith, „Frieze Art Fair Feels Like a Big Chill,“ The New York Times, 17. október, 2008, C1, 
http://www.nytimes.com/2008/10/18/arts/design/18frie.html?pagewanted=all&_r=0 (síðast skoðað 12. 
janúar, 2015); Carole Cadwalladr, „Before the Bubbly Starts Flowing,“ The Guardian, 19. október, 2008, 
http://www.theguardian.com/artanddesign/2008/oct/19/friezeartfair-art (sótt 30. desember, 2014). 
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þó misjafnar. Í tímaritinu Dazed fullyrðir blaðamaður að Sirkus hafi verið besta verkið á 

Frieze frá upphafi 106, en á meðan segir í Artforum að vegna þess hve algengt það er að 

setja upp bari sem listaverk og vegna þess hve skemmtilegt Sirkus verkið var hefðu 

áhrif skilaboða hópsins verið takmörkuð. 107 

Kling & Bang hópurinn taldi barinn Sirkus endurspegla galleríið. Það væri fjör 

og hamagangur á báðum stöðum en um leið undirtónn sem skipti raunverulegu máli. Í 

Kling & Bang galleríi og á Sirkus forðum var suðupottur sköpunar þar sem ólíkir 

einstaklingar mættust og hugmyndir gerjuðust. Á báðum stöðum má finna ærslagang og 

hvatvísi sem er í hrópandi andstöðu við dauðhreinsað umhverfi listakaupstefnanna. Með 

því að flytja aldargamalt hús á virta listakaupstefnu myndast því núningur. Hann felst í 

að egna saman tveimur andstæðum, kaupstefnunni annars vegar, sem gengur út á 

viðskipti, yfirvegun og fágun, og Sirkus hins vegar, sem stendur fyrir ærslagang og 

óreiðu. Þannig togast tvær hliðar á og skapa skemmtileg átök. Áhrif núningsins má 

meðal annars sjá í þeim ágreiningi sem kom upp á listakaupstefnunni þegar hið virta 

Timothy Taylor gallerí vildi Sirkus gjörninginn burt. Lesa má verkið sem ádeilu á þá 

þróun að listsköpun færist sífellt meira inn á svið stofnana og kaupstefna. Gerjun 

hugmynda fer fram í hringiðunni sem skapast þegar listamenn koma saman og er því 

vettvangur verðmætasköpunar á þessum fúna bar, en ekki í andlausu umhverfi 

listakaupstefnunnar.  

Í Sirkus gjörningnum er verið að endurskapa þá óhefluðu orku sem verður til 

inni á bar. Með því að flytja barinn, og orkuna sem inni á honum var, fá áhorfendur 

tækifæri til að upplifa vettvang sem listamennirnir telja mikilvægan í menningarlegu 

samhengi. Þar sem frumkraftur sköpunar fer fram í gegnum skemmtanir og samneyti 

við aðra listamenn.  

                                                
106 Francesca Gavin, „ Frieze Week Day 2,“ Dazed magazine, 
http://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/1329/1/frieze-week-day-2 (sótt 17. október, 2014);  
107 David Velasco, „Frieze Frame,“ Artforum.com, 17. október, 2008, http://artforum.com/diary/id=21292 
(sótt 2. janúar 2014). 
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III. hluti 

Venslalist 
Franski listgagnrýnandinn og sýningarstjórinn Nicolas Bourriaud skilgreinir í bók sinni 

Relational Aesthetics venslalist sem „list sem nýtir vettvang mannlegra samskipta og 

félagslegt samhengi þeirra sem fræðilegan grunn, fremur en að staðfesta sjálfstætt, 

táknrænt einkarými.“ 108 Kenning Bourriaud um fagurfræðileg vensl hefur það markmið 

að „dæma list út frá þeim grunni mannlegra tengsla sem þau tákna, skapa og draga 

fram.“ 109 

 Bourriaud rekur vinsældir venslalista til breyttra fagurfræðilegra, 

menningarlegra og pólitískra markmiða listamanna á 20. öld. Þessi breyttu viðhorf urðu 

til þess að menn litu ekki á hlutverk listarinnar að skapa draumsýn af heiminum, heldur 

væri hún hluti af tilveru okkar og vettvangur til að bæta heiminn. 110 Þess vegna er 

venslalist alltaf pólitísk. 111 

Bourrioud segir að í nútímasamfélagi sem byggi á skilvirkni og gróðahyggju 

hafi mannleg samskipti verið vélvædd. Skipulögð rými sem lúta reglum og lögmálum 

eru sköpuð fyrir samskipti og þeim skipt út fyrir varning eða táknuð með honum. Þetta 

leiðir til þess að svæði vensla minnkar. 112  Með því að gera mannleg tengsl að 

viðfangsefni sínu veittu listamenn þessu samfélagslega rofi athygli og færðu listina inn 

á svið vensla. 113 Listinni er ætlað að þétta rými þeirra með því að krefjast viðbragða 

áhorfenda þá og þegar, ólíkt miðlum eins og sjónvarpi, leik- og kvikmyndahúsum. Þar 

er efni beint að einum einstaklingi eða litlum hópi fólks sem mataður er af fyrir fram 

skilgreindum myndum. Listsýningar hafa þann eiginleika að hægt er að ræða um verkin 

og gera athugasemdir á sama tíma og skynjun fer fram. 114  Þannig verður 

áhorfendahópurinn að samfélagi, þó ekki sé nema í stutta stund. 115 

 

                                                
108 „An art taking as its theoretical horizon the realm of human interactions and its social context, rather 
than the assertion of an independent and private symbolic space,“ Nicolas Bourriaud, Relational 
Aesthetics (1998), þýð. Simon Pleasance og Fronza Woods (Dijon: Les Presses du réel, 2002), 14. 
109 „Judging artwork on the basis of the inter-human relations which they represent, produce and prompt,“ 
Sama rit, 112. 
110 Sama rit, 12-14. 
111 Sama rit, 13. 
112 Sama rit, 8-9; 16-18. 
113 Sama rit, 17. 
114 Sama rit, 15-17. 
115 Sama rit, 17-18. 
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Þátttökulist 
Claire Bishop er breskur listfræðingur og er einn þeirra fræðimanna sem hefur gert 

þátttökulist að viðfangsefni sínu og reynt að skilgreina hana. Hún nálgast samfélagslega 

þróun lista frá öðru sjónarhorni en Bourriaud og hefur skrifað umtalsvert um kenningar 

hans um fagurfræði vensla. Bishop segir þau þátttökuverk sem hún fjalli um 

grundvallist á áhuga listamanna um samvinnulíkan og virkni áhorfandans, en ekki 

fagurfræði. 116  

Það sem einkennir þátttökulist er aukin áhersla á sköpunarferlið, í stað þess 

efnislega hlutar sem verður til í lok ferlisins. Listamaðurinn verður þar af leiðandi 

skapari aðstæðna 117 og áhorfendur að virkum þátttakendum sem skapa verkið með 

nærveru sinni. 118 Listamaðurinn afsalar sér völdum sínum, tímabundið, á meðan ferlið 

sem hann kom af stað afhjúpar sig. Þegar ferlinu er lokið, stundum mörgum árum síðar, 

er hlutverk listamannsins að meta og skilgreina verkið; að búa til list úr ferlinu. 119 

Fagurfræði þátttökuverka segir Bishop að felist meðal annars í áhættunni sem 

listamaðurinn tekur og hinni ófyrirséðu niðurstöðu ferlisins. 120 

Claire Bishop setur fram áleitnar spurningar um kenningu Bourriauds um 

fagurfræði vensla í greininni Antagonism and Relational Aesthetics. Hún lýsir því 

hvernig listaverk sem byggja á grunni mannlegra tengsla hafi haft talsverð áhrif á 

sýningarrými. Í dag hefur færst í aukana að settar séu upp í sýningarrýmum listrænar 

tilraunastofur sem hafa þann tilgang að hýsa verk sem hafa hvorki upphaf né endi, eins 

og til dæmis setustofur og veitingastaðir. Þá eru listamenn fengnir til að skapa verk í 

vinnslu, sem oft felur í sér að umbreyta hversdagslegum hlutum í list. Samkvæmt 

kenningu Nicolas Bourriaud um fagurfræði vensla er litið svo á að verkin séu 

síbreytileg. Claire Bishop segir að ef túlkunin er á þann veg að verkin breytist, en ekki 

að nýjar greiningar á þeim komi fram, standi menn frammi fyrir vanda. Erfitt er að 

greina verk sem er breytist stöðugt. 121 

 Með slíkum sýningum breytist virkni bæði sýningarrýmisins og verkanna sem 

þar eru sett upp. Verk án upphafs og endis sé auðvelt að markaðssetja sem 

                                                
116 Claire Bishop, Artificial Hells (London, New York: Verso, 2012), 2.  
117 Sama rit, 2, 6.  
118 Sama rit, 2. 
119 Sama rit, 2, 237. 
120 Claire Bishop, Participation (London, Cambridge: Whitechapel gallery, MIT Press, 2006), 12. 
121 Claire Bishop, „Antagonism and Relational Aesthetics,“ October, 110. tbl. (haust, 2004): 51-79. 
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upplifunariðnað sem færir listina í átt að afþreyingariðnaðinum. Listin verði því að 

söluvænlegri afþreyingu í stað þess að vekja fólk til umhugsunar. 122 Þegar listaverk 

verða til inni í listastofnuninni, hvort sem það er safnið, galleríið eða listakaupstefnan, 

segir Bishop að hætta sé á að stofnunin yfirskyggi verkið. Jafnframt verður 

sýningarstjórinn að miðpunktinum sem stjórnandi tilraunastofunnar. 123 Þetta er einn af 

þeim þáttum sem flækja höfundardeili sem oft skapast deilur um í tengslum við 

þátttöku- og venslalist. Í mörgum verkum er framleiðsla verksins í höndum listamanns 

(eða hóps listamanna), áhorfenda, flytjenda og sýningarstjóra. Auk þess sem oft eru stef 

í verkinu fengin að láni úr fyrri listaverkum eða sótt í samfélagið. 124 

 Bishop segir að tilgangur og form listaverka sem byggi á venslum sé oft óljós. 

Hún segir að ef litið sé svo á að venslalistaverk skapi tengsl milli manna verði að spyrja 

hver tilgangur þeirra sé og hverju þau eigi að skila. Hún segir Bourriaud gera öllum 

gerðum vensla jafn hátt undir höfði, sama hver forsenda þeirra er. Ef þau eigi hinsvegar 

að vera táknræn fyrir samfélagið verði þau að grundvallast á átökum, eins og samfélagið 

geri í raunveruleikanum. 125 

Í bókinni Artificial Hells rekur Bishop uppruna þátttökulista til þriggja þátta í 

listasögu 20. aldar sem færðu áhorfendur í auknum mæli inn í ferli listsköpunarinnar og 

listina nær hversdagslífi almennings. 126 Fyrst nefnir hún listastefnur 20. aldar á borð við 

ítalska fútúrismann sem gekk út á að ögra áhorfendum, 127 þegar listin færðist nær 

almúganum með rússneska konstrúktívisismanum og rússneskir listamenn vildu að hún 

þjónaði almenningi í kjölfar byltingarinnar 128 og dadaismann þar sem listamenn færðu 

uppákomur sínar í almannarýmið til að virkja á ný samband sitt við áhorfendur. 129 Næst 

nefnir hún listastefnur sem komu fram eftir seinna stríð, eins og Situationist 

International sem vildu að listin nálgaðist raunveruleikann og töldu hið daglega líf ætti 

að líkja eftir listinni. 130 Ásamt gjörningum (e. happenings) sem komu fram sem svar 

við markaðsvæddri tilveru fólks í kapítalísku samfélagi. 131 Endurkomu þátttökulista í 

samtímanum, og þriðja þáttinn, rekur Bishop til fall kommúnismans árið 1989. 

                                                
122 Sama rit, 52-53. 
123 Sama rit, 53. 
124 Sama rit, 55. 
125 Sama rit, 64-66. 
126 Bishop, Artificial Hells, 3; Bishop, Participation, 10. 
127 Bishop, Artificial Hells, 41, 44-48. 
128 Sama rit, 50-52. 
129 Sama rit, 66-67, 69-73. 
130 Sama rit, 83. 
131 Sama rit, 94-95  
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Sovétríkin voru álitin síðasta vígi pólitískrar samhyggju sem byggði á hugmyndafræði 

um sanngjarnara félagslegt skipulag. Við fall kommúnismans fóru listamenn að veita 

uppbyggingu félagslegra tengsla áhuga á ný. 132  

Þeir sem aðhyllast þátttökulist líta svo á að listin eigi að færa sig nær 

raunveruleikanum; þátttaka áhorfandans er virkjuð og kraftar listarinnar nýttir í 

uppbyggingu félagslegra tengsla, í stað þess að framleiða varning fyrir hlutlausan 

áhorfendahóp. 133 Grundvöllinn fyrir þátttökulist í samtímanum má meðal annars finna í 

löngun listamanna til þess að vinna með viðfangsefni sem skapa nýja félagslega eða 

pólitíska veruleika með hjálp áhorfenda, gera listina lýðræðislegri með því að virkja 

áhorfendur og laga félagsleg tengsl í firrtu og einangruðu samfélagi. 134 Bishop segir að 

brýnasta verkefnið í dag sé að greina hvernig samtímalistaverk ávarpa áhorfandann og 

að meta gæði þeirra tengsla sem verða til í verkinu. 135  

 

Fulltrúaflutningur 

Claire Bishop setur fram hugtakið fulltrúaflutningur (e. delegated performance) í 

umfjöllun um þátttökuverk sem byggja á því að listamaðurinn fær einstaklinga til þess 

að koma fram og taka þátt í verkum sínum. Einstaklingarnir fylgja gjarnan fyrirmælum 

listamannsins um að sýna ákveðna hegðun eða hvenær og hvar þeir koma fram. 

Flytjendur eru ýmist ófaglærðir og tilheyra sömu félagslegu hópum út frá kyni, stétt, 

kynþætti og fleiri þáttum, eða eru faglærðir á ákveðnu sviði og eiga að tákna þá hlið 

persónu sinnar í verkunum. Faglærðir einstaklingar þurfa þó ekki endilega að vera 

menntaðir á því sviði sem þeira eiga að tákna, heldur geta þeir aðeins haft þeir atvinnu á 

því sérsviði. 136  

Innsetningar eru list þar „sem áhorfandinn gengur inn í verkið.“ 137 Rýmið er 

mikilvægur þáttur í innsetningum og markmiðið að skapa heilstæðari skynræna upplifun 

fyrir áhorfendur. 138 Claire Bishop líkir flytjendum sem beðnir eru um að endurspegla 

persónueinkenni sín í þátttökulistaverkum við lifandi innsetningar. 139 Hlutleysi þessara 

                                                
132 Bishop, Artificial Hells, 3, 194; Bishop, Participation, 12. 
133 Sama rit, 11-13. 
134 Bishop, Participation, 12. 
135 Bishop, „Antagonism and Relational Aesthetics,“ 51-79. 
136 Bishop, Artificial Hells, 219-224. 
137 „’Installation art’ is a term that loosely refers to the type of art into which the viewer physically 
enters,“ Claire Bishop, Installation Art (London: Tate Publishing, 2010), 6. 
138 Sama rit, 10-11. 
139 Bishop, Artificial Hells, 220. 
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flytjenda er mikilvægt til að kalla fram ósvikin viðbrögð þeirra við aðstæðum sem 

listamaðurinn setur fram. 140  Þátttökuverk skapa vettvang þar sem sameiginlegur 

veruleiki flytjenda og þátttakenda verður til og storkar ríkjandi viðhorfum í 

samfélaginu. 141  Listamaðurinn reiðir sig á að flytjendurnir, sem birtingarmynd 

ákveðinna samfélagshópa, miðli sanngildi verksins. 142  

 

 

 

 

 

 

                                                
140 Sama rit, 238 
141 Sama rit, 239 
142 Sama rit, 237 
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Niðurstöður 

Sirkus verkið fellur undir þátttöku- og venslalist. Í verkinu er barinn Sirkus notaður sem 

umgjörð utan um listamenn sem voru þar fastagestir. Þannig eru listamennirnir notaðir 

sem lifandi innsetning til þess að skapa tengsl á milli umhverfisins og áhorfenda. Ef 

hlutverk listamannanna er skoðað útfrá kenningum Bishop um fulltrúaflutning má sjá að 

þeir koma bæði fram sem ófaglærðir og faglærðir flytjendur. Þeir eru ófaglærðir að því 

leytinu til að þeir bregðast af hvatvísi við aðstæðunum sem meðlimir Kling & Bang 

sköpuðu, sem var nákvæm eftirmynd af barnum sem þeir voru vanir að skemmta sér og 

koma fram á. Listamennirnir gleymdu stað og stund og viðbrögð þeirra við umhverfinu 

voru ósvikin, en það segir Bishop vera einkenni ófaglærðra flytjenda. Einnig er hægt að 

skilgreina listamennina sem faglærða flytjendur vegna þess að þeir koma fram á Sirkus 

og flytja gjörninga, dansverk og tónlist að ósk meðlima Kling & Bang gallerís. Aðrir 

faglærðir flytjendur voru starfsfólk barsins sem voru látnir sinna dyravörslu og 

afgreiðslu vínveitinga.  

 Með því að fá listamennina og starfsfólk Sirkuss sem þátttakendur setti Kling & 

Bang gallerí af stað ferli þar sem markmiðið var að endurskapa þá orku sem var á 

barnum í Reykjavík og því er það í höndum faglærðra flytjenda að miðla sanngildi 

verksins. Ferlið sem Kling & Bang setti af stað fletti ofan af sér á listakaupstefnunni án 

þess að listamennirnir gætu spáð fyrir um á hvaða hátt það yrði. Ef áhorfendur hefðu 

ekki tekið virkan þátt og hefðu staðið inni á barnum, óvirkir, hefðu áhrifin orðið önnur 

en raun bar vitni. Þegar viðburðinum er lokið hættir verkið að vera til nema í minningu 

og frásögnum þeirra sem upplifðu það. Ef Sirkus yrði settur upp aftur yrði það á öðrum 

forsendum og myndi skapa önnur hughrif hjá áhorfendum. Hlutverk Kling & Bang 

gallerís var að stýra og hafa umsjón með Sirkus verkinu auk þess sem listamenn úr 

hópnum tóku þátt í gjörningum sem sýndir voru á Sirkus.  

Fagurfræði þátttökulista segir Bishop að felist í því hversu óútreikanlegt ferlið 

og niðurstaðan er. Þegar meðlimir Kling & Bang fluttu Sirkus á Frieze Art Fair var ekki 

víst hvernig verkið ætti eftir að spilast út. Þau vildu endurskapa þá óhefluðu orku sem 

verður til inni á bar. Með því að flytja barinn, og orkuna sem inni á honum var, fá 

áhorfendur tækifæri til að upplifa vettvang sem listamennirnir telja mikilvægan í 

menningarlegu samhengi. Þar sem frumkraftur sköpunar fer fram í gegnum skemmtanir 

og samneyti við aðra listamenn. Samsömun Kling & Bang gallerís við barinn Sirkus 
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fólst í þeim húsnæðishrakningum sem báðir aðilar lentu í. Á báðum stöðum var að finna 

ærslagang og hvatvísi með grunntón sem skipti raunverulegu máli og gerði þá að 

suðupotti fyrir íslenskt listalíf og einnig að litið væri framhjá þeim verðmætum.  

Bourriaud sagði að listamenn sköpuðu ekki lengur draumsýn af heiminum 

heldur gerðu þeir listina að hluta af tilverunni. Þá vaknar sú spurning hvar mörkin á 

milli þess hvað telst til daglegs lífs og hvað telst til lista, og hvenær þátttökulist sé orðin 

að afþreyingariðnaði. Ekki er hægt að afskrifa list vegna þess að hún er glaðvær og fólki 

finnst hún skemmtileg og leggur Bishop áherslu á að greind séu þau vensl sem 

þátttökuverk skapi, hver tilgangur venslanna er og hverju þau eigi að skila. Sirkus 

verkið skapar tengsl á milli fólks í rými þar sem samskipti eru jafnan fyrir fram ákveðin 

og skipulögð. Rýmið er því einskonar vin í eyðimörkinni; verndað rými þar sem 

óskrifaðar reglur og hefðir listakaupstefnunnar eiga ekki við. Þetta má til dæmis sjá 

ámynd 8 í viðauka I. Þar stendur Kjartan Ragnarsson, listamaður, uppi á barborði og 

skemmtir áhorfendum. Sirkus verkið skapar hughrif sem ögra listakaupstefnunni sem 

koma fram þegar fólk gengur út af myrkvuðum bar þar sem mikil skemmtun fer fram og 

inn á hvíta og bjarta listakaupstefnuna. Með því flytja fúinn listamannabar á Frieze er 

verið að egna saman tveimur pólum. Kaupstefnunni sem gengur út á viðskipti, 

yfirvegun og fágun, og barnum Sirkus sem stendur fyrir skemmtun, óreiðu og hvatvísi. 

Skemmtileg átök myndast þegar þessar andstæður takast á. Lesa má verkið sem ádeilu á 

þá þróun að listsköpun sé smám saman að færast inn á efnahagssvið listheimsins. Með 

þessu er bent á að suðupotturinn fari ekki fram í andlausu umhverfi listakaupstefnunnar 

heldur á fúnum bar. Þannig fellur Sirkus gjörningurinn einnig undir skilgreiningu Jack 

Bankowsky um listakaupstefnulist sem gerir kaupstefnuna að vettvangi sínum og 

afhjúpar samband listarinnar við hana.  
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