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Ágrip 

 

Netlist hefur mætt skilningsleysi og ekki fengið stað innan listheimsins þrátt fyrir að 

vera alþjóðleg listhreyfing. Netlistin kom fram á tíunda áratug síðustu aldar en vegna 

eiginleika miðils hennar hefur reynst erfitt að skipa henni í hefðbundna flokka 

myndlistar og því virðist hún hafa mætt áhugaleysi frá liststofnunum. Er jafnvel rétt að 

telja að skilningsleysi hafi verið orsök þess að netlistin náði ekki að festa sig í sessi á 

Íslandi? Hér verður staða íslenskrar netlistar í samtímanum rannsökuð út frá þeim 

utanaðkomandi öflum sem móta íslenskan listheim. Fagurfræði netlistarinnar og 

eiginleikar hennar verða greind í þeim tilgangi að svara þessari spurningu. Einnig 

verður netlist sett í samhengi við listasöguna til að sýna fram á tengsl við almenna 

þróun myndlistar. Í öðrum kafla verður fjallað um íslenska netlist og henni gerð nánari 

skil. Aðalega verður tekin fyrir sýningin Íslensk og erlend veflist – orb.is þar sem hún 

markar ákveðinn hápunkt íslenskrar netlistar. Í þriðja kafla verður þróun netlistar á 

Íslandi skoðuð út frá þeim öflum sem hún stóð andspænis. Gert verður grein fyrir því að 

netlistin passaði ekki inn í hefðbundið flokkunarkerfi myndlistar vegna eiginleika miðils 

hennar sem er í stöðugri þróun og því fékk hún ekki stöðu innan listheimsins samhliða 

öðrum listum. Lítill sem enginn fjárstuðningur er veittur til listsköpunar með nýmiðlum 

á Íslandi og aðstaða til sýningarhalds eða listsköpunar virðist ekki vera í boði. Þar af 

leiðandi virðist sem svo að listamenn hafi einfaldlega lagt netlistina á hilluna. 
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Inngangur 

Netlist er alþjóðleg listastefna sem markar upphaf sitt á tíunda áratug síðustu aldar en 

miðill hennar er Alnetið (e. Internet).1 Ef listasagan er skoðuð þá má sjá að liststofnanir 

hafa í gegnum tíðina sýnt nýmiðlalist áhugaleysi sem má að einhverju leyti rekja til þess 

að erfitt hefur verið að skipa henni í eldri flokka myndlistar. Vegna eiginleika miðilsins 

hefur netlistin ekki passað inn í listheiminn þar sem hún ögrar hefðbundinni skil-

greiningu á myndlist.2 Einnig gætir misskilnings, jafnvel hjá þeim sem þekkja vel til 

bæði í lista og tölvugeiranum, þegar talað er um netlist og hún stundum álitin vera 

ljósmyndir af hefðbundinni list á netinu.3 Er jafnvel rétt að telja að skilningsleysi hafi 

verið orsök þess að netlistin náði ekki að festa sig í sessi á Íslandi? 

Hér verður staða íslenskrar netlistar í samtímanum rannsökuð en til að svara 

þessari spurningu eru fagurfræði netlistarinnar og eiginleikar miðils hennar könnuð sem 

og þau utanaðkomandi öfl sem áttu þátt í að móta hana. Jon Ippolito skrifaði grein árið 

2002 þar sem hann tók fyrir skilningsleysi á netlistinni en sú grein nefnist Ten Myths of 

Internet Art. Þar tekur hann fyrir hvernig hugmyndir manna um netlist hafa verið 

byggðar á misskilningi. Til að leiðrétta þann misskilning er sjónum beint að fagurfræði 

netlistarinnar. Bókin Internet Art er notuð sem uppflettirit en hún tekur meðal annars 

fyrir verk frumkvöðla í netlist á upphafsárum þeirrar hreyfingar.4 Sú bók er eftir Rachel 

Greene og kom út árið 2004. Nýmiðlakenningar Lev Manovich um lögmál nýmiðla, Jay 

David Bolter og Richard Grusin um endurmiðlun og Peter Lunenfeld um hið ólokna eru 

hafðar til hliðsjónar þegar miðill netlistarinnar er skilgreindur. Sýnt verður fram á tengsl 

netlistar við almenna þróun myndlistarinnar. Áhugaleysi listheimsins á netlistinni 

verður sett í samhengi við tilgátur Manovich um að flokkun nýmiðlalista sé ábótavant 

og þörf sé á endurskoðun á flokkun samtímalistar. 

Íslensk netlist er kynnt til sögunnar í öðrum kafla og er sýningin Íslensk og 

erlend veflist – orb.is sérstaklega tekin fyrir. Sú sýning var sett upp árið 2000 á 

Listasafni Íslands í tilefni af Listahátíð í Reykjavík og var á dagskrá Reykjavík 

menningarborg Evrópu sama ár. Sú sýning var hluti af Nýr heimur – Stafrænar sýnir 

                                                
1 Dempsey, Styles, Schools and Movements, 286. 
2 Manovich, „Post-media Aesthetics,“ 1-2. 
3 Ippolito, „Ten Myths of Internet Art,“ 485. 
4 Greene, Internet Art, 7. 
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sem var samheiti yfir fjórar sýningar sem féllu allar undir flokk nýmiðlalistar. Sýningin 

Íslensk og erlend veflist – orb.is var sögulegt yfirlit yfir netlistaverk og sýndi verk 

íslenskra sem og erlendra frumkvöðla þessarar liststefnu.5 Þessi sýning var valin vegna 

þess að hún markar vissan hátind í sögu íslenskrar netlistar. Aðallega er stuðst við skrif 

Margrétar Elísabetar Ólafsdóttur, list- og fagurfræðings, en hún hefur hvað mest skrifað 

um nýmiðlalistir á Íslandi í gegnum árin. Einnig er stuðst við viðtöl við hina ýmsu aðila 

í íslenskum listheimi. 

Aðskilnaður er á milli netlistar og hefðbundinnar myndlistar. Það kemur fram í 

skrifum Claire Bishop í greininni Digital Divide: Claire Bishop on Contemporary Art 

and New Media sem gefin var út árið 2012. Hinn almenni listheimur og viðbrögð hans 

við stafrænni list eru viðfangsefni Bishop í þeirri grein. Hún heldur því fram að 

samtímalist reiði sig á stafræna þróun á sama tíma og hún afneitar henni.6 Í þriðja kafla 

er þróun netlistar á Íslandi skoðuð með tilliti til þeirra afla sem hún stóð andspænis. 

Stuðst verður við norræna skýrslu um stöðu nýmiðla á Norðurlöndunum sem gefin var 

út árið 2004. Þar kemur fram að mikið vantar upp á stuðning við nýmiðlamenninguna. 

Einnig er bók Bjarka Valtýssonar Íslensk menningarpólitík, sem kom út árið 2011, höfð 

til hliðsjónar þegar skoðuð er íslensk menningarstefna. Þar bendir hann á að áherslan 

hefur meira verið á að koma efni yfir á stafrænt form en að styðja beint við stafrænar 

listir og nýsköpun.  

Í lokin er tekið saman hvernig fagurfræði netlistar og þróunar miðilsins hefur 

haft áhrif á stöðu hennar á Íslandi. Sýnt verður fram á að það áhugaleysi sem netlistinni 

hefur verið sýnd stafi af því að hún passaði ekki inn í hefðbundið flokkunarkerfi vegna 

eiginleika miðils hennar. Þar af leiðandi fékk hún ekki stöðu í listheiminum samhliða 

öðrum listum. Þar sem lítill sem enginn fjárstuðningur var veittur til listsköpunar með 

nýmiðla á Íslandi og ekki var aðstaða til sýningarhalds eða listsköpunar í boði virðist 

sem svo að listamenn hafi lagt netlistina á hilluna.  

 

  

                                                
5 Ólaf Kvaran, „Maður, list og hátækni,“ 20. maí 2000.  
6 Bishop, „Digital Divide,“ 436-441. 
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1. Netlist  

Með tilkomu Alnetsins var lagður grunnur að netlistinni sem óx út frá umbrotum í tækni 

og stjórnmálum í vestrænu samfélagi á seinni helming 20. aldarinnar.7 Þegar hinn 

almenni listheimur áttaði sig á þeirri tækniþróun sem hafði átt sér stað upp úr 1990 stóð 

netlistin í fullum blóma utan við hinn almenna listheim. Það tók netlistina innan við tíu 

ár að verða að alþjóðlegri liststefnu sem náði hámarki kringum aldamótin. Þrátt fyrir 

það náði hinn almenni listheimur ekki að fylgja þessari list eftir.8  

Jon Ippolito, myndlistamaður og nýmiðlafræðingur, tók fyrir staðhæfingar 

varðandi netlist sem byggðar eru á misskilningi í grein sinni Ten Myths of Internet Art 

sem kom út árið 2002. Greinina skrifaði hann þar sem honum fannst söfn og aðrar 

liststofnanir sýna netlistinni lítinn skilning og þetta skilningsleysi taldi hann orsaka 

meðal annars það að söfn áttu erfitt með að aðlagast menningu nýmiðla. Sumar 

staðhæfingarnar eru byggðar á fáfræði um samband netlistaverksins og miðilsins og 

hvaða þátt hann eigi í sköpun þess. Í því samhengi bendir Ippolito á að netlist gengur 

hvorki út á að sýna ljósmyndir af listaverkum á netinu né heldur er hún vefsíðuhönnun 

heldur gengur netlist meira út á þátttöku áhorfandans og tenglin við hann. Netlistin er 

ekki nýsköpun þó hún fylgi þróun tækninnar. Einnig er sú hugmynd að netlist sé bara 

gerð á veraldarvefnum röng þegar staðreyndin er sú að vefurinn er aðeins partur af 

Alnetinu. Netið samanstendur af fleiri miðlum eins og t.d. tölvupósti, spjallrásum og 

mynd- og hljóðskrám.9  

Ippolito eyðir einnig þeirri fullyrðingu að ekki sé hægt að safna netlist. Erfiðasti 

hjallinn er að komast yfir það hvað netlistaverkið úreldist hratt í örri tækniþróun. Til eru 

söfn sem safna netlistaverkum og halda þeim við. Þessi fullyrðing er skyld annarri, en 

hún er sú að netlist sé ekki hægt að selja og því verði hún aldrei gjaldgeng í 

listheiminum. Raunveruleg ástæða þess að erfitt er að selja netlist tengist uppruna 

hennar. Upprunaleg hugmyndafræði netlistamanna var að skapa list sem var óháð list-

markaðinum.10 Þegar skoðuð er staðhæfingin um að netlist sé ekki félagslegt athæfi þá 

tekur Ippolito það fram að það að skoða netlist sé ekki einangrandi fyrir einstak- 

linginn heldur tengir netið fólk saman. Ippolito telur netlistina ekki ýta undir  

 

                                                
7 Greene, Internet Art, 32-33. 
8 Ippolito, „Ten Myths of Internet Art,“ 485. 
9 Ibid.,“ 485-487. 
10 Ibid.,“ 487. 
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mismunun hópa sem höfðu misgreiðan aðgang að netinu og sýnir fram á að netlist er 

einnig sköpuð í þeim löndum þar sem aðgangur að netinu er takmarkaður.11 

Þegar fagurfræði netlistarinnar er skoðuð kemur í ljós að þessar staðhæfingar eru 

algjörlega á skjön við hana. Samskipti milli áhorfandans og listamannsins er einn af 

þáttum netlistarinnar sem og gagnvirkni og lýðræði,12 en alla þessa þætti tekur netlistin 

frá miðli sínum. Til að kanna áhugaleysi listheimsins gagnvart netlistinni þarf að skoða 

fagurfræði, flokkun miðils hennar og stöðu innan listasögunnar.  

1.1. Miðill netlistarinnar  

Alnetið er miðill netlistarinnar og hefur verið í stöðugri þróun frá stofnun þess. Snemma 

á sjöunda áratug síðustu aldar fann Theodor Nelson upp á hugtökunum Hypertext og 

Hypermedia til að lýsa texta, mynd og hljóði sem gætu verið samtengd eins konar 

rafrænu bókasafni sem kallað var Xanadu. Þessi hugtök lögðu grunninn að Alnetinu. 

Veraldarvefurinn (e. World Wide Web) var fundinn upp árið 1989 af breska vísinda-

manninum, Timothy Berners-Lee. Í fyrstu gat vafrari (e. web browser) aðeins sýnt texta 

en eftir 1993 urðu vafrararnir grafískir og gátu sýnt myndir, kvikmyndabrot og einnig 

spilað tónlist.13  

Margar nýmiðlakenningar hafa komið fram til að útskýra nýmiðlafyrirbærið og 

þau áhrif sem það hefur á samfélagið. Einn af helstu kenningarsmiðum nýmiðla er 

fræðimaðurinn, forritarinn og listamaðurinn Lev Manovich. Samkvæmt almennri 

skilgreiningu er nýmiðlun tölvutengd miðlun og það sem flokkast þar undir er Alnetið, 

veraldarvefurinn, tölvumargmiðlun, tölvuleikir, CD-ROM, DVD og sýndarveruleiki.14 

Manovich sýnir fram á að meira liggur á bakvið nýmiðla en þessi eldri skilgreining og 

leggur til nýja skilgreiningu á nýmiðlum í bók sinni Language of New Media sem kom 

út árið 2001. Manovich býr til nýja skilgreiningu á nýmiðlum eða lögmál nýmiðla (e. 

Principals of New Media). Það er töluleg framsetning (e. numerical representation) sem 

í stuttu máli þýðir að allir nýmiðlar eru gerðir úr stafrænum kóðum og hægt er að forrita 

þá. Sveigjanleiki (e. modularity) en það vísar í að hægt er að brjóta niður allt 

margmiðlunarefni og breyta uppbyggingu þess. Sjálfvirkni (e. automation) byggir á 

                                                
11 Ippolito, „Ten Myths of Internet Art,“ 485-487. 
12 Dempsey, Styles, Schools and Movements, 286. 
13 Greene, Internet Art, 15-19. 
14 Manovich, The language of New Media, 19. 
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eiginleikum tveggja fyrstu atriðanna og því getur hluti miðilsins orðið sjálfvirkur og 

tekið yfir hluta sköpun hans. Breytileiki (e. variability) byggir á áðurnefndum atriðum 

og gerir ráð fyrir stöðugum umbreytingum miðilsins þannig að hann getur verið til í 

mismundi útgáfum — jafnvel óendanlega mörgum. Að lokum er það endurkóðun (e. 

transcoding) en það er tengt umbreytingu forritunar í sjónræna framsetningu sem við 

skynjum og skiljum. Þessi síðasti eiginleiki er merkilegasta afleiðing tölvuvæðingar-

innar.15 Með því að setja þetta allt saman býr hann til nýtt tungumál og ramma til að 

greina nýmiðla.  

Önnur kenning fellst í hugtakinu endurmiðlun (e. remediation) sem Jay David 

Bolter og Richard Grusin settu fram og kynntu í bók sinni Remediation: Understanding 

New Media sem kom út árið 1999. Með hugtakinu er átt við það að nýmiðlar taki og 

geri að sínu innihald eldri miðla en á sama tíma séu eldri miðlar stöðugt að reyna að 

bæta sig í samkeppninni við nýmiðlana.16 Nýmiðlun sveiflast á milli þess að vera 

augnabliksmiðlun (e. immediacy) og ofurmiðlun (e. hypermediacy). Þessi sveifla er 

lykillinn að því að skilja hvernig miðillinn nýtir aðra miðla. Með það í huga að 

markaðsetja sjálfan sig reynir nýmiðillinn að sannfæra áhorfendur um að upplifunin 

sem hann veitir þeim sé raunveruleg. Þetta er augnabliksmiðlun.17 Miðillinn er að reyna 

að fela sig bakvið upplifunina. Áhorfandinn, hinsvegar, verður alltaf var við miðilinn á 

endanum. Það kallast ofurmiðlun. Augnabliksmiðlun leiðir alltaf af sér ofurmiðlun og 

það er sveiflan sem talað er um. Hugtakið endurmiðlun byggist á þessum tveim 

sjónrænu aðferðum.18 Bæði nýjir og gamlir miðlar eru að bera fyrir sig þessa tvöföldu 

rökfræði augnabliksmiðlunar og ofurmiðlunar í tilraun sinni til að endurskilgreina 

sjálfan sig og hvert annað.19 Menning sem skapast í kringum miðil gerir hann 

„raunverulegan“ og gefur honum meira gildi heldur en það sem eingöngu snýr að 

efnislegum eiginleikum hans.20 Netið er kannski sterkasta dæmið um ofurmiðlun í 

menningu okkar þar sem við erum meðvituð um miðilinn en á sama tíma erum við að 

upplifa marga miðla með stuttu millibili eða jafnvel samtímis.21 Allir nýjir miðlar eru 

  

                                                
15 Manovich, The language of New Media, 27-48. 
16 Bolter og Grusin, Remediation, 15. 
17 Ibid., 21-30. 
18 Ibid., 31-44. 
19 Ibid., 5. 
20 Ibid., 58. 
21 Ibid., 43-44. 
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byggðir á stoðum gamalla miðla22 en það segir okkur að Alnetið er ekki nýtt fyrirbæri 

heldur samanstendur það af endurmiðlun margra miðla og setur þá í nýjar aðstæður.23 

Í ritgerð sinni Unfinished Business sem kom út árið 1999 kynnir Peter Lunenfeld 

til sögunnar raunsæiskenningu um framleiðslu hins stafræna. Kenning hans hið ólokna 

(e. unfinished) gengur út á að málefni tölvunnar sé alltaf ólokið. Samkvæmt Lunenfeld 

skilgreinir hið ólokna fagurfræði stafrænna miðla. Ólokið verk gerir okkur kleift að 

fylla í eyðurnar út frá eigin ímyndunarafli. Það býður upp á meiri ánægju en lokið verk 

þar sem væntingar áhorfandans fá að endurspeglast í ólokna hluta verksins. Þannig fær 

áhorfandinn pláss í verkinu. Einnig skapast varanleg spenna sem felst í því að bíða eftir 

loka útkomunni. Í þessum ólokna stafræna heimi er það ferlið sem er miðpunkturinn. 

Hið stafræna er alltaf í óloknu ástandi, því það eru alltaf fleiri tenglar og síður sem hægt 

er að búa til og endalaust er hægt að endurhanna þær sem eru komnar nú þegar.24 

Grunnur þessara kenninga er byggður á ritgerð Walter Benjamin sem  

heitir Listaverkið á tímum fjöldaframleiðslu sinnar (e. The Work of Art in the Age of its 

Technological Reproduction) sem kom fyrst út árið 1936. Benjamin hélt því fram að 

frumgerð listaverka hafði eins konar áru. Áran er þá þau gildi sem samfélagið hefur sett 

á verkið. Þau gildi hverfa þegar verkið er fjölfaldað þar sem það er ekki lengur einstakt. 

En Benjamin sýnir fram á kosti tæknilegrar fjölföldunar á listaverkum með því að benda 

á að með því að fjölfalda verk og þannig fjarlægja áruna losnar verkið úr tengslum við 

hefðina. Hefðin bindur verkið við ákveðna staði og hópa en með fjölfölduninni færist 

listaverkið til almenningsins. Þegar listaverkið er ekki lengur einstakt breytist staða þess 

og hlutverk í samfélaginu.25 Bolter og Grusin vildu þó meina að með því að meðtaka 

miðilinn sem hluta af lífi okkar þá hafi fagurfræðilegir eiginleikar og stjórnmálalegar 

afleiðingar nýmiðilsins orðið aðrar en Benjamin hélt fram varðandi tæknilega 

fjölföldun. Nýmiðillinn reynir að endurskilgreina sjálfan sig þrátt fyrir að vera byggður 

á gömlum miðlum. Þess vegna eyðir endurmiðlun ekki gildi listaverksins heldur 

endurskilgreinir það í öðrum miðli.26  

Þessar kenningar ganga út á að skilgreina miðilinn, hver með sínum hætti, til 

þess að finna honum stað. Manovich er meðvitaður um hverfuleika miðilsins og þess 

vegna skilgreinir hann nýmiðlana upp á nýtt þar sem eldri skilgreiningin gerði ráð fyrir 

                                                
22 Bolter og Grusin, Remediation, 45. 
23 Ibid., 14. 
24 Lunenfeld, The Digital dialectic, 6-10. 
25 Benjamin, „Listaverkið á tíma fjöldaframleiðslu,“ 50-53. 
26 Bolter og Grusin, Remediation, 75. 
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stöðnun. Á meðan Manovich er að skilgreina miðilinn eru Bolter og Grusin að skoða 

virkni hans. Samkvæmt kenningum þeirra þá er netið ekki nýtt fyrirbæri þar sem það er 

byggt á grunni eldri miðla. Bolter og Grusin benda á að miðillinn er í stöðugri þróun og 

má ætla að það hafi áhrif á þróun netlistar. Lunenfeld heldur því fram að hið ólokna 

skilgreini fagurfræði stafrænna miðla. Það er erfitt að ná utan um hugtakið hið ólokna 

því við göngum alltaf út frá því að allt hafi endapunkt. Það hefur áhrif á viðtökur 

netlistar í listheiminum, því sá heimur stólar á ákveðið kerfi þegar kemur að til dæmis 

varðveislu og sölu listaverka. En hvernig skilgreinir þú eitthvað sem tekur engan enda? 

Endapunkturinn er í raun ekki til því þróun miðlana er endalaus eins og kemur fram í 

kenningunum um hið ólokna og endurmiðlunin. 

1.2. Fagurfræði og einkenni netlistar 

Í upphafi var Alnetið þróað sem lýðræðislegur vettvangur þar sem hægt var að deila 

upplýsingum og eiga samskipti. Fyrstu netlistamennirnir komu alls staðar að úr 

heiminum en þó var áberandi hversu margir komu frá Austur-Evrópu. Eftir fall 

Sovétríkjanna voru Austur-Evrópubúar meðal þeirra fyrstu til að taka við sér þegar kom 

að notkun Alnetsins. Það má meðal annars rekja til þess að Ljudmila Media Centre í 

Slóveníu var stofnuð af George Soro’s Open Society Institute. Menntun í nýmiðlun 

samhliða rými fyrir listamenn var efst á baugi hjá þeirri stofnun.27 

  Margrét Elísabet Ólafsdóttir, list- og fagurfræðingur, skrifar í grein sinni Netlist, 

lifandi list eða útópía að þegar kemur að fagurfræði netsins skiptir mestu hvað gerist í 

samskiptum milli fólks. Það hvernig þau eru og hvað þau leiða af sér skiptir meira máli 

en hluturinn sjálfur.28 Fram að því voru aðrir miðlar einstefnugötur á móti því að netið 

var tvístefnugata. Eitt elsta netlistaverk sem gert hefur verið er eftir Douglas Davis og 

heitir The World’s First Collaborative Sentence (1994–)29. Verkið er eingöngu byggt á 

texta en áhorfendur byggja það upp með því að bæta við það setningum án þess að setja 

punkt á eftir. Verkið er ennþá virkt og enn er áhorfandinn að bæta við það og mótar 

þannig verkið. Þetta verk er lýsandi dæmi fyrir fagurfræði netsins sem Margrét nefnir 

og netlistin gerir að sínu.30  

                                                
27 Dempsey, Styles, Schools and Movements, 286. 
28 Margrét Elísabet Ólafsdóttir, „Netlist, lifandi list,“ 21. nóvember 2002. 
29 1. Davis, The World’s First Collaborative Sentence. 
30 Greene, Internet Art, 31. 
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Ef skoðuð eru verk frumkvöðla netlistarinnar þá má sjá að þau eru samtvinnuð 

tækni og stjórnmálum þess tíma.31 Sumir listamenn sáu netið sem miðil fyrir listsköpun 

sína á meðan aðrir sáu það sem samskiptaleið milli sín og áhorfandans.32 Sem dæmi um 

netlistaverk sem snýr að samskiptum er verk listamannsins Heath Bunting, King’s Cross 

Phone In (1994)33. Hann sendi út símanúmer almenningssíma King’s Cross lestar-

stöðvarinnar í gegnum tölvupóst og bað viðtakendur tölvupóstsins að hringja í númerin 

eða mæta á staðinn á ákveðnum tíma og svara í símana.34 Það verk er einnig dæmi um 

þegar netlistin fer inn á svið annarra listhreyfinga eins og gjörningalistar.35 Einnig 

endurspeglar það fagurfræði netsins um samskipti. Verk sem gerð voru gegnum 

tölvupóst hafa þróast í átt að vefnum en á 9. áratugnum var bara möguleiki á að nota 

texta. Eftir árið 2000 var hægt að nota myndir og HTML í tölvupóstum. Kostir 

tölvupóstsins voru að tjáningarmátinn var auðveldur og hvatvís og hversu auðvelt var að 

dreifa honum.36  

Upplifunin af netinu hefur verið í gegnum vafra sem hannaðir voru með hag 

markaðsins í fyrirrúmi en ekki fagurfræðinnar.37 Í Bandaríkjunum og Evrópu var netið 

séð meira sem markaðstæki. Rússneskir listamenn litu á netið aðallega út frá þrem 

atriðum sem eru þau að tæknin gerði listamönnum kleyft að sporna gegn 

markaðshyggju listaheimsins, þeir sáu netið sem tækifæri til að kynna list sína handan 

landamæra Rússlands og einnig voru þeir vanir að vinna með skjámiðla þar sem rík 

hefð var fyrir framúrstefnulegum kvikmyndum í Sovétríkjunum. Olia Lialina er þekkt í 

netlistaheiminum og gerði meðal annars verkið My Boyfriend Came Back From the  

War (1996)38. Þar gátu áhorfendur smellt á tengla sem gerði það að verkum að þeir  

gátu breytt sögunni um forboðnu ástina. Þetta verk bar með sér einfalda grafík  

en það var það sem stóð til boða á þessum tíma. Verkið er „narratíft“  

og holdgerfingur framúrstefnukvikmyndanna með sín „montage“ tilþrif.39 Verkið 

http://wwwwwwwww.jodi.org (1995)40 eftir Joan Heemskerk og Dirk Paesmans, 

listamannatvíeyki sem kallar sig Jodi, er andstætt við verk Lialinu við fyrstu sýn en ef 

                                                
31 Greene, Internet Art, 31. 
32 Ibid.34. 
33 2. Bunting, King’s Cross Phone In. 
34 Greene, Internet Art, 34-35. 
35 Dempsey, Styles, Schools and Movements, 286. 
36 Greene, Internet Art, 73. 
37 Ibid., 32. 
38 3. Lialina, My Boyfriend Came Back From the War. 
39 Greene, Internet Art, 36. 
40 4. Jodi, http://wwwwwwwww.jodi.org. 
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kóðinn er skoðaður þá felur hann myndir.41 Önnur verk skoðuðu einnig virkni tenglanna 

og er Hypertext fagurfræðin gagnvirk samsetning orða. Þetta tengist í raun 

grunnhugmyndum netsins eða hugmyndum hönnuða þess.42 

Í tengslum við fall Sovétríkjanna tóku listamenn í Austur-Evrópu og Rússlandi sig 

til og höfnuðu neyslusamfélaginu. Verk þeirra urðu oft beinar árásir á hinar hefðbundu 

liststofnanir. Undir lok síðustu aldar var netlist farin að tengjast hökkurum og 

aðgerðasinnum.43 Hópur sem kallaði sig I/O/D 4 hannaði vefvafra sem nefndist The 

Web Stalker (1997)44. Þetta er sögulegt verk tveggja flokka, forritunarlistar og 

vafralistar. Vafrarinn The Web Stalker notaðist við texta og hlekki öfugt við aðra vafra 

sem stóðu til boða og notuðu Javascript og myndir. Þar af leiðandi gat notandinn séð 

innihald vefsíðunnar í algjörlega nýju viðmóti.45 Vafrinn fjarlægði útlit vefsíðna og 

leyfði áhorfendanum að skyggnast undir yfirborð netsins. 

Skop og samblöndun falla undir fagurfræði netlistar.46 Verkið 386 DX (1998–

2013)47 eftir Alexei Shulgin er tölva sem spilar og syngur lög eftir fræga listamenn og 

notar til þess tölvuhugbúnað. Þetta verk vakti upp spurningar um  höfundarétt í stafrænu 

umhverfi.48 Annað sem ógnar höfundaréttinum er opni gagnagrunnurinn (e. open 

server) þar getur hver sem er farið inn á og deilt eða skoðað það sem þar er. Fagurfræði 

þessa opna gagnagrunns byggir á því að hugmyndin um einkalíf sem slík sé úreld og 

ekkert er skilið eftir fyrir ímyndunaraflið.49  

Netlistaverkið Telegarden (1995–2004)50 eftir Ken Goldberg, Joseph 

Santarromana, George Bekey, Steven Gentner, Rosemary Morris, Carl Sutter, Jeff 

Wiegley og Erich Berger leggur áheyrslu á samfélagsleg gildi. Það gerir það með því að 

fá áhorfendur alls staðar að úr heiminum til að sinna sama garðinum. Verkið er vefsíða 

sem áhorfendur fara inn á og stýra vélarmi sem bæði vökvar garðinn og sáir nýjum 

fræum eftir beiðni. Einnig geta áhorfendur spjallað sín á milli. Þetta verk lýsir  

 

 

                                                
41 Greene, Internet Art, 40. 
42 Ibid., 104. 
43 Ibid., 52-53. 
44 5. I/O/D 4, The Web Stalker. 
45 Greene, Internet Art, 84-85. 
46 Ibid., 92. 
47 6. Shulgin, 386 DX. 
48 Greene, Internet Art, 111. 
49 Ibid., 132. 
50 7. Goldberg ofl., Telegarden 
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tilfinningunni nærfjarvera (e. Telepresence). Það að vera á öðrum stað eða tíma sem 

gert er kleyft vegna tækninnar. Þetta er einkenni margs af því sem gert er á netinu.51  

Verkið Every Icon (1997)52 eftir John Simon Jr. er gott dæmi um sjálfvirkni. 

Verkið samanstendur af 32 x 32 reitum, raðað upp í ferning. Verkið er forritað þannig 

að hver reitur breytist sjálfkrafa og getur annaðhvort verið svartur eða hvítur. Þetta ferli 

heldur áfram þar til allar mögulegar samsetningar af svörtum og hvítum reitum í þessum 

ferning hafa verið sýndar.53  

Fagurfræði netlistar er fjölbreytt og verður ekki tæmandi í þessari upptalningu hér 

að ofan. Þessi dæmi sýna okkur líka að staðhæfingarnar sem Ippolito taldi upp eiga sér 

enga stoð í raunveruleikanum. Sem dæmi um það má nefna að listaverkið Every Icon 

var selt í nokkrum eintökum.54 Í sambandi við fullyrðinguna um að netlist sé and-

félagsleg þá má geta þess að fagurfræði verksins Telegarden snýr einmitt að 

samfélagslegri samvinnu. Eins og sjá má á þessum verkum hér að ofan þá er ákveðin 

hugmyndafræði á bak við hvert verk. Ekkert þeirra er einungis ljósmynd af verki  

á netinu. 

1.3. Samtal við listasöguna 

Rannsókn á samfélagslegri og stjórnmálalegri sögu listarinnar er stundum kölluð hin 

nýja listasaga. Þessi nýja nálgun kom fram í riti Kurt Foster, Critical History of Art, or 

Transfiguration of Value? árið 1970. Foster færir rök fyrir því að fyrri greiningar á 

listasögunni væru hlutlægar elítunni og þeirri list sem elítunni þótti við hæfi. 

Aðalmarkmið nýju listasögunnar er að grafa upp hugmyndfræði, myndlist eða 

menningarleg verðmæti sem áður voru vanmetin og vanrækt.55 Í greininni Myndlist á 

tímum tölvutækni skrifar Margrét Elísabet Ólafsdóttir að þegar tölvur urðu aðgengi- 

legri almenningi var saga nýmiðlalistar endurskoðuð með nýjum listrannsóknar- 

aðferðum þar sem fræðimenn gerðu sér grein fyrir að þeir tengdust ekki eingöngu  

sögu tækniþróunnar.56  

 

                                                
51 Greene, Internet Art, 67-68. 
52 8. Simon Jr., Every Icon. 
53 Greene, Internet Art, 91. 
54 Ibid., 92. 
55 Barnet, A Short Guide to Writing, 225-226. 
56 Margrét Elísabet Ólafsdóttir, „Myndlist á tímum tölvutækni,“ 20. 
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Auðvelt er að setja netlistina í samhengi við listasöguna. Netlistin byggir á 

hugmyndafræði framúrstefnu fyrri hluta 20. aldar. Fútúristar gerðu hreyfingu í tíma og 

rými að viðfangsefni verka sinna57 og dadaistar gerðu tilraunir með gagnvirkni.58 Þessir 

þættir lýsa fagurfræði netlistarinnar. Manovich gekk skrefinu lengra í grein sinni Avant-

garde as Software árið 1999 en þar lýsti hann því yfir að „framúrstefnan sé orðin að 

hugbúnaði“.59 Til útskýringar kom hann með tillögur að samhengi milli framúrstefnu 

þriðja áratugarins og nýmiðla. Bendir hann á að byltingin í listum á þessum tíma hafi 

verið vegna nýsköpunar í miðlum eins og er í dag. Framúrstefnuhugmyndina um 

klippimynd er hægt að yfirfæra á „cut and paste“ skipanirnar sem hægt er að gera í 

forritum. Einnig má líkja fellivalmyndum (e. pull-down menus) sem allir tölvunotendur 

þekkja við færanlegu ramma Lissitzkys sem sýndir voru á Alþjóðalistasýninguna í 

Dresden árið 1926. Nýmiðlar eru ekki bara að apa eftir framúrstefnunni, þeir eru alveg 

jafn byltingarkenndir þegar kemur að samskiptatækni.60  

Aðrar liststefnur sem má líta á sem forvera netlistarinnar eru gjörningalist, 

uppákomur tendar margmiðlun og vídeólist.61 Fluxus hreyfingin átti í samstarfi við 

áhorfandann sem og aðra listamenn í tengslum við bæði gjörninga og innsetningar.  Þau 

listform komu fram seint á sjöunda áratugnum.62 Einn af listamönnum Fluxus 

hreyfingarinnar var Allan Kaprow en hann hafði sérstakan áhuga á tíma, rými og 

félagslegri gagnvirkni. Eðli sumra tölvulistaverka mátti sjá fyrir í þessum hugtökum. Á 

þessum sama áratug fóru að sjást tölvugerðar myndir á söfnum og í galleríum.  

Það verk sem talið er vera forveri nútíma netnotkunar kallast Movie-Drome 

(1965) eftir stan VanDerBeek. Verkið er stórt rými tengt við gervihnött þar sem hægt 

var að sjá kvikmyndir, hljóð, hreyfimyndir og klippimyndir. EAT var hópur fólks sem 

vann að list á þverfaglegan hátt. Meðlimir voru listamenn, forritarar, hönnuðir og aðrir 

sérfræðingar. Bell Labs styrkti hópinn til að brúa bilið milli þessra ólíku faga. Þetta 

leiddi af sér rannsóknar og þróunarvinnu sem gæti verið forveri hakkara, 

hugbúnaðarlistar og netlistar. Á sama tíma rannsökuðu minimalista- og 

konseptlistamenn áhersluna á þema, útsendingar, upplýsingar og tengslanet. 63 

 

                                                
57 Kleiner, Gardner’s Art, 927. 
58 Dempsey, Styles, Schools and Movements, 119. 
59 Manovich, „Avant-garde as Software,“ 20. 
60 Ibid.,“ 15. 
61 Greene, Internet Art, 19. 
62 Dempsey, Styles, Schools and Movements, 228. 
63 Greene, Internet Art, 20-23. 
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Eftir 1965 kom vídeólistin fram. Svipað og með netlistina þá blönduðu fyrstu 

vídeólistamennirnir saman kenningum um hnattvædd samskipti við dægurmenningu. 

Einn helsti frumkvöðull vídeólistarinnar var Nam June Paik. Hann og fleiri 

vídeólistamenn notuðu þetta til að framleiða fjölrása vídeóverk, gervihnatta innsetningar 

og skúlptúra úr sjónvarpsskjám.64 Seint á sjöunda áratugnum og fyrri hluta þess áttunda 

fór listheimurinn að aðlaga sig að þessari þróun í listum með því að finna upp hugtök 

sem snéru að virkni verkanna í stað þess að lýsa efni þess. 65 

Manovich skrifaði greinina Post-media Aesthetics árið 2001 en þar heldur hann 

því fram að listheimurinn reiði sig á að hægt sé að raða myndlist í snyrtilega flokka. Sú 

flokkun byggist aðalega á mismunandi efni verkanna, t.d. málverki, höggmynd, 

vídeólist o.s.frv. þrátt fyrir að þessi flokkun ætti ekki við. Aldagömlum miðlum stendur 

ógn af hraðri þróun nýrra miðla sem hófst á sjöunda áratugnum. Þessi nýju listform sem 

ekki pössuðu í neitt hefðbundið flokkunarkerfi vegna breytileika þeirrra voru þess 

vegna ekki miðlar í hefðbundnum skilningi þess orðs fyrir listheiminum. Því hefur 

listheimurinn brugðist við þessum vanda með því að búa til nýja flokka eins og t.d. 

gangvirk list, gagnvirkar innsetningar og netlist. Hann er ekki einungis að segja að nýir 

miðlar passi ekki inn í flokkunina heldur einnig að nýja flokkunin sé jafn röng því hún 

byggir á gamla flokkunarkerfinu. Eini munurinn er að í stað þess að flokka eftir efni er 

flokkað eftir tæknilegum eiginleikum verksins. Manovich kemur ekki beint með neinar 

lausnir á því hvernig flokkanir skuli vera en honum finnst að hætta eigi að miða hana út 

frá miðli listaverksins. Hins vegar kemur hann með hugmyndir varðandi það hvernig 

væri hægt að flokka nýmiðla á raunsærri hátt. Flestar hugmyndir hans tengjast því að 

skoða þurfi flokkun út frá upplifun notendans og nálgun hans á miðlinum.66  

 Fjölbreytileg fagurfræði netlistarinnar á margt sameiginlegt með fagurfræði  

eldri liststefna þar sem hún tekur ýmislegt úr þeim og gerir að sínu. Þó reynt hafi verið 

að setja netlistina í flokk með öðrum liststefnum vegna líkinda þeirra þá næst ekki að 

finna henni stað vegna eiginleika miðils hennar. Hin nýja skilgreining Manovich á 

nýmiðlun (lögmál nýmiðla) gæti því hjálpað listheiminum að endurhugsa flokkun sína  

á nýmiðlalist. Það gæti orðið til þess að nýmiðlalistin fengi loksins stað innan 

listheimsins. 

 

                                                
64 Dempsey, Styles, Schools and Movements, 257-258. 
65 Greene, Internet Art, 21-23. 
66 Manovich, „Post-media Aesthetics,“ 1-9. 
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2. Íslensk netlist 

Þegar skoðuð er íslenska listasagan á áratugunum áður en netlistin byrjaði má sjá að hún 

á sér tengingu við listþróun annars staðar í heiminum. Þessi tengsl má meðal annars 

rekja til þess að erlendir gestakennarar voru fengnir hingað til lands og þeir kynntu 

stefnur og strauma myndlistar annars staðar í heiminum fyrir íslensku listamönnunum.  

Robert Filliou, sem kenndi ásamt Magnúsi Pálssyni í hinni tilraunakenndu „deild í 

mótun“ í Myndlista- og handíðaskóla Íslands, kom með áhrif frá Fluxus. Deildin var 

starfrækt veturinn 1975–1976 en eftir það var hún endurskýrð nýlistadeildin.67 Íslenskir 

listamenn fóru að nota gjörninginn sem listform upp úr 1975 og var þessi miðill 

kenndur við þann tíma sem einkenndi hugmyndalistina.68 Árið 1980 kynnti 

myndlistamaðurinn Hermann Nitsch nýja miðla í myndlist og möguleikum þeirra fyrir 

nemendum sínum.69 Bandarískur listamaður að nafni John Hopkins var ráðin til 

Myndlista- og handíðaskóla Íslands á fyrri hluta tíunda áratugarins. Hann hafði þau 

áhrif að vídeólistin varð meira áberandi og lagði grunnin að sýningu á vídeólist í 

Nýlistasafninu í júlí 1993.70 Á fyrrihluta tíunda áratugarins kynnti hann hugmyndir að 

opnun margmiðlunarmiðstöðvar eða vinnustofu á Íslandi.71 Þegar hérna var komið sögu 

var myndbandið og heimilistölvan orðin algeng á heimilum nemenda Myndlista- og 

handíðaskólans.72 Notkun alnetsins var að breiðast út á þessum tíma og eftir 1993 gat 

almenningur keypt aðgang að netinu.73 Á þessum tíma var áhersla íslenskra listamanna 

á að tengja verk sín við áhorfendann frekar en tengsl listaverksins við rýmið eins og það 

var áður. Þessi hugmyndafræði um að listin sé samskiptasvið opnaði leið fyrir 

netlistina.74 

Þegar skoðuð eru dæmi um hvað var að gerast í tengslum við netlistinni á  

Íslandi fyrir aldamót þá má nefna fyrstu útsendinguna á netinu á Íslandi 7. júní 1996  

á Listahátíð í Reykjavík. Vefsíðan kallaðist Craters on the Moon og vakti athygli 

erlendis. Þetta var fjöllistaverkefni að því leiti að flutt voru ljóð, tónverk, 

símagjörningar og tölvuteiknimynd svo fátt eitt sé nefnt. Útsendingin var sýnd beint á 

útibúi Electric Café í Dublin og á skemmtistaðnum Tunglinu. Birgitta Jónsdóttir, 

                                                
67 Harpa Þórisdóttir, „Gjörningar, tímatengd verk,“ 148. 
68 Ibid.,“ 145. 
69 Ibid.,“ 149-153. 
70 Margrét Elísabet Ólafsdóttir, „The Rise of the Video Art.“ 
71 Margrét Elísabet Ólafsdóttir, „Iceland: Lost oppertunities,“ 72. 
72 Harpa Þórisdóttir, „Gjörningar, tímatengd verk,“ 205. 
73 Maríus Ólafsson, „Hvenær tengdist Ísland.“ 
74 Eva Heisler, „Hugmyndir, hlutir og rými,“ 249. 
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ómenntaður listamaður, var hugmyndasmiður vefsins en myndlistamaðurinn Bragi 

Halldórsson, hönnuður hans.75 Bragi sjálfur stofnaði svo, ásamt fjórum öðrum 

listamönnum, Maríu Pétursdóttur, Unnari Erni Jónssyni, Karlottu Blöndal og Ingibjörgu 

Magnúsdóttur gallerí á Skólavörðustíg sem kallað var Fiskurinn. Galleríið var rekið 

sumarið 1998 og hugmyndin var að leiða saman ólíka listamenn og láta þá vinna saman 

að sýningu. Tilgangurinn var að skapa spennu án vitneskju um hver útkoman yrði. Fyrir 

utan að halda sýningu í hefðbundnu rými var einnig útbúinn margmiðlunardiskur með 

hverri sýningu sem sjálfstætt verk og var hann boðinn til sölu. Einnig var hægt að fá 

aðra upplifun af sýningunni í gegnum vefgallerí á vegum Fisksins.76 Katrín 

Sigurðardóttir, listamaður, kom á fót margmiðlunarmiðstöðinni Takki. Auk þess að reka 

tölvupóstlista77 fyrir íslenska netlistamenn78 ásamt Haraldi Karlssyni, listamanni, var 

netlistasýning með sama nafni haldin 1998/1999 í Nýlistasafninu á verkum 

netlistamanna þessarar margmiðlunarmiðstöðvar.79 

Samkvæmt þessari samantekt hér fyrir ofan má sjá að hræringar innan íslenskrar 

netlistar komu fram á svipuðum tíma og annars staðar í heiminum. Sú sýning sem 

markaði ákveðinn hápunkt í íslenskri netlist nefndist Íslensk og erlend veflist – orb.is. 

Hún var hluti af Nýr heimur – Stafrænar sýnir sem var samheiti yfir fjórar sýningar sem 

haldnar voru á Listasafni Íslands árið 2000. Tilefni sýninganna var Listahátíðin í 

Reykjavík en þær voru einnig á dagskrá Reykjavíkur Menningarborgar Evrópu sama 

ár.80 Aðrar sýningar voru Atið, þar sem gerðar voru tilraunir með sköpun nýs veruleika í 

tölvuheimi. Á sýningunni Íslensk og erlend myndbönd mátti sjá vídeóverk fjölda 

vídeólistamanna, jafnt erlendra sem íslenskra.81 Frumkvöðullinn Steina Vasulka, sem 

telst meðal fremstu vídeólistamanna í heiminum, sýndi í fyrsta sinn vídeóverkið 

Myndhvörf.82 Það sem þessar sýningar eiga sameiginlegt er að þær falla undir flokk 

nýmiðlalistar. Auk þess voru þær frumraun og þá sérstaklega fyrir Listasafn Íslands sem 

hafði ekki reynslu að neinu ráði í sýningum með nýja miðla.83 

                                                
75 Gísli Þorsteinsson, „Listamenn markaðssettir á Netinu,“ 30. maí 1996. 
76 Bragi Halldórsson og María Pétursdóttir, 18. júlí 1998. 
77 Margrét Elísabet Ólafsdóttir, „Iceland: Lost oppertunities,“ 72. 
78 Katrín Sigurðardóttir og Kristrún Gunnarsdóttir, 11. september 1999. 
79 Margrét Elísabet Ólafsdóttir, „Iceland: Lost oppertunities,“ 72. 
80 Ólaf Kvaran, „Maður, list og hátækni,“ 20. maí 2000. 
81 Listahátíð í Reykjavík 2000, 43-45. 
82 Ólaf Kvaran, „Maður, list og hátækni,“ 20. maí 2000.  
83 Harpa Þórisdóttir, „Gjörningar, tímatengd verk,“ 207. 
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2.1. Sýningin Íslensk og erlend veflist - orb.is 

Sýningin Íslensk og erlend veflist – orb.is var haldin í Tjarnarsal Listasafns Íslands. Auk 

þess að vera yfirlit yfir sögu íslenskrar sem og erlendar netlistar þá voru unnin átta ný 

verk sérstaklega fyrir þessa sýningu. Nýju verkin átta var hægt að sjá á skjá í Tjarnarsal 

en einnig á vefslóðinni www.orb.is þar sem sögulega yfirlitið var einnig að finna. Bragi 

Halldórsson hafði umsjón með sýningunni.84 Baldur Helgason, Egill Sæbjörnsson, 

Gunnar Magnús Andrésson, Hlynur Helgason, Kristrún Gunnarsdóttir, María 

Pétursdóttir og Þórir Karl Bragason unnu átta netlistaverk sérstaklega fyrir sýninguna.85 

Verkin voru sýnd hvert í sinni tölvu. Einnig var flakki gestanna um verkin varpað á tvo 

veggi salarins. Nýju verkin voru einnig á vefsíðu orb.is auk yfirlits yfir sögu íslenskrar 

netlistar sem innihélt um það bil 30 verk. Erlend netlist á sýningunni var í svipuðu 

magni.86  

Allir listamenn sýningarinnar áttu það sameiginlegt að vera frumkvöðlar í netlist á 

Íslandi. Ef tekin eru dæmi um nokkur verkanna sem hægt var að líta á þessari sýningu 

má sjá að þau eru í samræmi við fagurfræði netlistar. Baldur Helgason sýndi m.a. verkið 

Hreyfiblanda á Josef Albers (1999-2000)87. Þetta verk er unnið í Flash 4 og er sjónræn 

endurblanda af völdum listaverkum eftir Josef Albers með hljóði. Þar sem Josef Albers 

var abstraktlistamaður þá tekur verkið útlit verka hans. Þetta verk er endurblöndun, 

bæði þegar horft er á efnið sem það miðlar sem og þá mismunandi miðla sem á bak við 

það er. Verkið er sjálfvirkt að vissu leiti en áhorfandinn getur breytt útliti og hljóði 

verksins með því að smella á litafleti.  

Verk Katrínar Sigurðardóttur kallast dictionary (1998)88 en það gengur út á 

gagnvirkt kerfi sem efla á „málvitund og málslípun“. Frumgerð að dictionary var sýnd í 

Nýlistasafninu á sýningunni Stöð til stöðvar. Þar gátu sýningargestir skoðað eða bætt 

við slangri eða nýyrðum í orðabókina. Verkið hafði verið á netinu síðan það var 

frumsýnt fyrst og smátt og smátt hafði það stækkað. Verkið er hugsað sem áfram-

haldandi verk89 og vísar þannig í verkið The World’s First Collaborative Sentence.  

 

                                                
84 Listahátíð í Reykjavík 2000, 44. 
85 Bragi Halldórsson, „Ekki skilgreint á hefðbundnum,“ 20. maí 2000. 
86 Bragi Halldórsson, „Óháð stað og stund,“ 19. maí 2000. 
87 9. Baldur Helgason, Hreyfiblanda á Josef Albers. 
88 10. Katrín Sigurðardóttir, dictionary.  
89 Halldór B. Runólfsson, „Netvæðing listarinnar,“ 19. september 2000. 
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Hlynur Helgason sýndi meðal annars verkið Á leið í vinnustofu (1999)90. Hlynur 

leiðir okkur í gegnum heimili sitt og út í bakgarð, þar sem vinnustofu hans er að finna. 

Þar sem engar vísbendingar eru um hvað þú átt að gera annað en nafn verksins þarftu að 

setja þig inn í hugarheim Hlyns og þá hvað hann gerir áður en hann fer á vinnustofuna. 

Með því að láta bendilinn fara yfir myndina finnur maður þann stað sem smella þarf á – 

slökkva ljósin, opna hurðina, fara áfram. Þetta verk svipar til „Point and Click“ 

leikjanna og snýr að gagnvirkni þeirra.    

Sýningin Nýr heimur – Stafrænar sýnir fékk þó nokkra umfjöllun, mest í formi 

viðtala við aðstandendur sýninganna. Halldór Björn Runólfsson fjallaði um allar fjórar 

sýningarnar í umfjöllun sem bar yfirskriftina Netvæðing listarinnar. Halldóri fannst 

sýningarnar vera metnaðarfull tilraun til að kynna nýjungar í tæknilist og hrósaði 

Listasafni Íslands fyrir að aðkomu sinni að þessari frumraun. Í umfjöllun sinni skrifar 

hann:  

[…] gestir Orb.is [geta] flakkað í raunverulegri ljósmynd líkt og væru þeir í 
reiðhjólaporti - hjá Agli - eða í gömlu kofa- ræksni - hjá Braga - eða bara á 
Miklubrautinni - hjá Hlyni Hallssyni - uns örin bendir þeim á stað til að breyta um 
mynd og kanna veruleikann á skjánum út frá öðru og nærtækara sjónarhorni. [...] 
Tíminn er hin nýja vídd sem bætist við rýmið, og hreyfing hið nýja myndmál. 
Áhorfandinn fær að ráða ferðinni, svo sem þegar hann velur sér svipbrigði á Maríu 
Pétursdóttur með því að hreyfa músina. Eitt liggur þó í loftinu og það er að 
áherslurnar á komandi öld verða allt aðrar en þær sem við þekkjum frá öldinni sem 
senn er á enda.91  

Þarna er Halldór að upplýsa lesandann um fagurfræði netlistarinnar og spáir fyrir 

um breytingar í listheiminum. Með þessari umfjöllun á hann við að sá tími sem það 

tekur verkið að birtast að fullu er hluti af fagurfræði verksins. Til að upplifa fagurfræði 

verksins til fullnustu þarf áhorfandinn að leggja meira á sig en hann er vanur með því að 

vera virkur þáttakandi.  

Margrét Elísabet Ólafsdóttir skrifaði umfjöllun um sýninguna Íslensk og Erlend 

veflist – orb.is en fer aðra leið en Halldór og skrifar upplýsandi yfirlit um söguna sem 

leiddi til listsköpunar á netinu og gerir þannig netlistinni vel skil. Að hennar mati virðist 

íslensku netlistamennirnir á sýningunni Íslensk og Erlend veflist – orb.is hafa 

hversdagsleikan sem inntak sitt í verkum sínum öfugt við erlenda listamenn sem unnið 

hafa á pólitískari nótum og gagnrýnt netið. Margrét bendir á að netlist felur í sér meira 

en áhorfandin er vanur á hefðbundnari sýningum og það er að taka þátt í verkinu. Hún 

bendir einnig á að umhverfi netlistarinnar er þáttur í að aðgreini hana frá annari list án 
                                                
90 11. Hlynur Helgason, Á leið í vinnustofu.  
91 Halldór B. Runólfsson, „Handan áþreifanleikans,“ 30. maí 2000. 
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þess þó að vera „efniviður verksins né miðill“ heldur taugin á milli listamannsins og 

áhorfandans.92 

Umfjöllun Áslaugar Thorlacius var heldur hlutlægari en Halldórs og Margrétar, en 

hún skrifaði um allar fjórar sýningarnar líkt og Halldór. Henni þótti sýningarnar 

velheppnaðar og fannst eins að listasafnið hafi lifnað við. Hún lýsti verkum sýninganna 

Íslensk og Erlend veflist – orb.is sem „einföldum og óhátíðlegum“ og taldi við hæfi þar 

sem „hið nálæga og hversdagslega“ félli betur að nýtingu miðlinum. Í því sambandi 

nefnir hún verk Hlyns Helgasonar þar sem hann „dregur upp ólíkum viðhorfum íbúa á 

horni Miklubrautar og Lönguhlíðar til búsetunnar þar við gatnamótin“. Fannst henni 

erlendu verkin ekki vera nógu aðgengileg þar sem til þess að sjá þau „þarf maður að 

nálgast [þau] á netinu sem er miklu tímafrekara og flóknara en að skoða verk sem búsett 

eru á hörðum tölvudiski“.93 

Halldór og Margrét tóku fyrir fagurfræði netlistarinnar í umfjöllun um sýninguna 

og gerðu henni góð skil. Þau tóku það bæði að sér að upplýsa áhorfendur um þessa nýju 

listhreyfingu. Þau voru sammála að nálgast þurfti netlistina frá öðru sjónarhorni en 

hefðbundna myndlist þar sem hún lýtur öðrum reglum. Margrét benti á að netið er ekki 

efniviður verksins heldur taugin á milli listamannsins og áhorfandans. Hún nefndi að 

áhugi íslensku listamannanna beindist að hinu smáa og hversdagslega öfugt við erlenda 

netlistamenn sem unnið hafa á pólitískari nótum. Áslaug lýsti verkum sýningarinnar  

á svipaðan hátt og Margrét og fannst það við hæfi þar sem það hentaði miðlinum vel.  

Hún var neikvæðari þegar kom að því að nota netið sem tól til að skoða erlendu 

netlistaverkin. 

 

3. Íslenski listheimurinn 

Um aldamótin síðustu virtist í fyrstu vera áhugi fyrir netlist á Íslandi. Söfn virtust 

áhugasöm um að sýna verk þessarar nýju listhreyfingar. Þegar netlistin á Íslandi er 

skoðuð eftir sýninguna Íslensk og erlend veflist – orb.is má sjá að sama ár voru gerð 

metnaðarfull verkefni í þágu netlistar eins og Café9.net (2000) en það er ein stærsta 

samsýning menningarborganna Reykjavík, Helsinki, Bergen, Prag, Brussel, Kraká, 

Bologna og Avignon. Var hún sýnd í Listasafn Reykjavíkur í tilefni af Reykjavík 

                                                
92 Margrét Elísabet Ólafsdóttir, „Veflist – vafrandi verk,“ 19. maí 2000. 
93 Áslaug Thorlacius, „Lifandi listasafn á Listahátíð,“ 25. maí 2000. 
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menningarborg Evrópu 2000 en listamenn í borgunum héldu viðburði og deildu þeim 

gegnum fjarfundabúnað svo hægt var að sjá þá í gegnum samnefnda vefsíðu eða á 

safninu. Hlynur Helgason var einn umsjónamanna þessa verkefnis en allt að sextíu 

manns komu að þessu verkefni á einn eða annan hátt á Íslandi.94 Sem dæmi um verk 

einstakra listamanna má nefna verkið Íbúðin (2004) eftir Curver Thoroddsen. Hann setti 

upp myndavélar í íbúð sinni þar sem áhorfendur gátu fylgst með honum taka til og 

endurhanna heimilið. Þessi gjörningur hófst árið 1999 og lauk í anddyri Listasafns 

Íslands, sem aldrei hafði keypt verk af honum, árið 2007. Þar seldi Curver allar 

veraldlegar eigur sínar og snéri þar með á „neysluhyggjuna og listamarkaðinn“.95  

„Hvað varð um stafrænar listir?“ spyr listgagnrýnandinn og fræðimaðurinn Claire 

Bishop í grein sinni Digital Divide: Claire Bishop on Contemporary Art and New 

Media sem birtist árið 2012. Hinn almenni listheimur og viðbrögð hans við stafrænni 

list eru viðfangsefni hennar í þeirri grein. Bishop veltir því fyrir sér hversu margir 

listamenn séu í raun að vinna út frá „þema hins stafræna“. Hún heldur því fram að 

samtímalistir séu í raun samsettar af hliðrænum miðlum í útliti en stafrænum 

vinnsluaðferðum. Að því leiti reiðir samtímalist sig á stafræna þróun en á sama tíma 

afneitar hún henni og krefst þess að nýmiðlalistir endurskoði framsetningu sína eða 

breyti um form og verði að hlut. Bishop bendir einnig á að fyrir okkur flestum sé 

forritun algjörlega óskiljanleg og spyr út frá því hvort það sé „undirliggjandi hræðsla 

sem fái myndlist til að afneita nýmiðlunum.“96  

Árið 2004 kom út skýrslan Nordic Media Culture – Actors and Practices. 

Skýrslan var unnin út frá samnorrænni rannsókn á stöðu nýmiðla á Norðurlöndum þar 

sem stuðningur við nýmiðlamenningu var kannaður. Í henni var kafli frá hverju landi 

sem kynnti þau nýmiðlaverkefni sem voru í gangi á hverjum stað, tók saman lykilatriði 

og kom með tillögur að aðgerðum.97 Meginniðurstaða þessarar skýrslu var sú að staða 

nýmiðlamenningarinnar var slæm á öllum Norðurlöndunum.98 Þau lönd sem komu hvað 

verst út úr skýrslunni voru Danmörk og Ísland. Í þeim löndum upplifðu nýmiðla-

listamenn það að gengið væri framhjá þeim og engin aðstaða væri í boði. Samkvæmt 

skýrslunni gæti þessi vanræksla leitt til kulnunar í margmiðlunargeiranum. Eins 

kaldhæðnislegt og það hljómar þá er geirinn vanræktur heimavið á sama tíma og styrkir 

                                                
94 Hlynur Helgason, „Áttskipt kaffihús,“ 30. ágúst 2000. 
95 Harpa Þórisdóttir, „Gjörningar, tímatengd verk,“ 181. 
96 Bishop, „Digital Divide,“ 436-441. 
97 Martevo og Tarkka, Inngangur að Nordic Media Culture, 11. 
98 Tarkka, „Notes on Nordic Media Cultures,“ 24. 
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eru veittir til sömu starfsemi erlendis.99 Áherslan almennt á Norðurlöndunum virðist 

vera á stuðning við það að koma eldra efni í stafrænt form (e. digitalisation) framyfir 

það að styrkja nýmiðlun.100 

Í skýrslunni var tekinn saman kafli sérstaklega um Ísland og var hann skrifaður af 

Margréti Elísabetu Ólafsdóttur. Í henni kemur fram að hvorki Listasafn Íslands né 

Listasafn Reykjavíkur hafi sýnt nýmiðlun alvarlegan áhuga. Það virðist ekki hafa skipt 

sköpum að Listasafn Reykjavíkur setti upp Cafe9.net og Nýr heimur – Stafrænar sýnir 

sýningarnar á sínum tíma. Eina safnið sem virðist hafa tekið að sér að sýna nýmiðlalist 

af einhverri alvöru var Nýlistasafnið í Reykjavík. Listasafns Íslands hefur sett mikið af 

hefðbundnum listaverkum sínum í stafrænt form og sett þau á netið til að almenningur 

geti skoðað þau. Lengra hefur metnaður þess safns fyrir nýmiðlun ekki náð. Ein af 

ástæðunum gæti verið sú að ofangreindar sýningar voru bæði dýrar og flóknar og áttu 

jafnvel ekki erindi til almennings. Stærð Cafe9.net virðist hafa fælt Listasafn 

Reykjavíkur frá þrátt fyrir að uppsetningin hafi heppnast vel. Annars hefur safnið verið 

framsýnt þegar kemur að nýjum miðlum en þó aðalega nýtt þá til fræðslu.101  

3.1. Listasöfn 

Á síðustu tveim áratugum 20. aldar jókst áhuginn fyrir eflingu söfnunar og miðlunar 

myndlistar á Íslandi en mörg ný söfn voru í kjölfarið stofnuð og nýir sýningastaðir 

komu fram.102 Á sama tíma fóru listamenn í auknum mæli að gagnrýna liststofnanir 

fyrir það hvernig þær mótuðu myndlistina og fjarlægðust þeir hefðbundin sýningarrými 

í þeirri viðleitni til geta að teygt sig út til áhorfandans utan þess.103 Þegar virt erlend 

söfn fóru að sýna netlist áhuga um aldamótin104 virtist eins og söfn á Íslandi væru að 

fylgja þeim eftir en það var á sama tíma sem netlist fór að birtast í sölum þeirra. Þrátt 

fyrir þessa viðleitni íslensku safnanna fengu þau á sig gagnrýni er kom að því er viðkom 

grasrót íslenskrar myndlistar.  

Í lok árs 2002 birtist viðtöl í Morgunblaðinu undir fyrirsögninni Af menningar-

ástandi: Hlúa þarf að hinni virku listsköpun þar var rætt við aðila úr ólíkri átt í 

                                                
99 Tarkka, „Notes on Nordic Media Cultures,“ 19. 
100 Ibid.,“ 31. 
101 Margrét Elísabet Ólafsdóttir, „Iceland: Lost oppertunities,“ 73. 
102 Gunnar B. Kvaran, „Málverkið undir aldamót,“ 15-16. 
103 Eva Heisler, „Hugmyndir, hlutir og rými,“ 218. 
104 Greene, Internet Art, 129. 
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íslenskum myndlistarheimi. Þar var ástand listheimsins rökrætt með það að leiðarljósi 

að lýsa upp umræðuna um menningarstefnu og mismunandi áheyrslur innan hans. 

Margrét Elísabet Ólafsdóttir var einn viðmælenda Heiðu Jóhannsdóttur, blaðamanns. 

Þar gagnrýnir hún Listasafn Íslands fyrir að huga ekki betur að grasrótinni í listum:  

Listasafn Íslands hefur fyrst og fremst lagt áherslu á að halda reglulegar sýningar á 
safneign sinni. Það er auðvitað nauðsynlegt að almenningi sé veittur aðgangur að 
myndlistarhefðinni, en á meðan ekki er hér starfandi stofnun sem sinnir nýjum og 
ferskum straumum myndlistarinnar á markvissan hátt, má spyrja hvort 
þjóðarlistasafn í svo litlu samfélagi eigi að marka sér eingöngu svo þröngt 
starfssvið.105 

Rök Margrétar eru þau að henni finnst Listasafn Íslands eigi að koma betur á móts 

við grasrót íslenskrar myndlistar þar sem ekki sé starfandi stofnun sem sinnir henni 

fyrir. Í því sambandi bendir hún á að „sérhæfðari gallerí séu þáttur sem vanti að miklu 

leyti inn í íslenskt myndlistarumhverfi því þar sé að finna ákveðinn hvata að því að 

uppgötva það sem er frambærilegt og spennandi“.106 

Ósk Vilhjálmsdóttir, myndlistarmaður og fyrrum formaður Nýlistasafnsins, er 

sammála Margréti í gagnrýni sinni. Í sama viðtali segir hún „hér á landi skorti mjög á að 

samtímahræringar séu endurspeglaðar í íslensku safnaumhverfi“. Henni finnst að söfnin 

mættu vera „vogaðri og leggja meiri metnað í það að fylgjast með samtímanum“.107  

Ingólfur Arnarsson, myndlistarmaður, var einnig einn viðmælenda þessa viðtals 

og telur að það þurfi að móta stefnu í myndlistarmálum til að vega upp á móti smæð 

landsins á alþjóðavísu. Eins og Margréti og Ósk finnst honum skorta tengingu við virka 

samtímalist: 

Mér finnst vanta meiri tengingu við núið, og virka listsköpun samtímans [...]. Svo 
virðist sem nýjungar í tölvutækni og möguleikar í stafrænni myndvinnslu hafi 
virkað mjög hvetjandi á stöðu málverksins, sem leitar nýrra leiða jafnt til að taka 
mið af og skilgreina sig frá þeim stafræna myndheimi sem við lifum í.108 

Út frá þessu er hægt að álykta að Ingófur telji „nýjungar í tölvutækni og 

möguleikar í stafrænni myndvinnslu“ hafa jákvæð áhrif á aðra listmiðla og því 

eftirsónarvert að etja þeim saman. 

Eiríkur Þorláksson og Ólafur Kvaran sátu fyrir svörum um hlutverk og 

stefnumótun stofnananna sem þeir voru þá í forsvari fyrir. Viðtölin við þá birtist á sama 

tíma og viðmælendanna hér að ofan undir fyrirsögninni Af menningarástandi: Eðlilegt 

                                                
105 Edda Jónsdóttir ofl., „Af menningarástandi,“ 29. desember 2002. 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
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að kröfur til liststofnana séu miklar. Eiríkur Þorláksson taldi að Listasafn Reykjavíkur 

hefði geta gert betur með að sinna grasrót myndlistar á Íslandi. Það sem helst stóð í vegi 

fyrir því var fjárhagslegs eðlis og það jafnvægi sem þarf í sýningarhaldi á samtímalist 

og hefðbundinni myndlist:  

Hið fjárhagslega vandamál tengist m.a. því að sýningar af því tagi sem þú nefndir 
geta verið mjög dýrar, því þær innihalda gjarnan verk sem byggjast á mjög 
flókinni tækni og eru dýr í útfærslu. Með því að leggja í margar slíkar sýningar 
væri safnið að takmarka verulega það fjármagn sem er til ráðstöfunar fyrir 
sýningar á öðrum tíma. [...] Opinberu söfnin eru jú í eigu almennings og þau hljóta 
að eiga að leita jafnvægis í þessum tveimur þáttum; að sýna fólki það sem helst er 
að gerast, list sem það þekkir og getur fengið fræðslu um, og síðan að ögra með 
nýjungum.109  

Eiríkur gaf í skyn honum fyndist nýmiðlasýningar vera of dýrar og að Listasafn 

Reykjavíkur hafi ekki það fjármagn sem þarf til sýningar á þeim. Hann benti á að skipta 

þurfi fjármagni á milli samtímalistar og hefðbundnar listar. Ólafur var sammála Eiríki 

og benti á að söfnin hafi ákveðnum skyldum að gegna og í ljósi þess fjármagns sem 

stofnanirnar höfðu úr að moða við reksturinn verði þeir að gæta jafnvægis milli þess að 

sinna safneign sinni og að kynna fyrir almenningi samtímalist. „En það er alfarið 

pólitísk ákvörðun hvenær ákveðið verður að byggja hér nýtt listasafn sem gerir okkur 

kleift að fjalla um íslenska listasögu á eðlilegan hátt,“ segir Ólafur þegar hann benti á að 

eitt helsta vandamálið fellst í skorti á sýningarrými Listasafns Íslands.110  

Þegar kom að stefnum og straumum í alþjóðlegri myndlist virtust listasöfn á 

Íslandi fylgja því sem erlend listasöfn gerðu. Þó var Nýlistasafnið í Reykjavík er í raun 

eina safnið á Íslandi sem sýndi nýmiðlun raunverulegan áhuga. Listasafni Reykjavíkur 

stóð ógn af kostnaðinum sem fylgdi sýningum eins og Cafe9.net en samband safnsins 

við nýmiðla var aðalega í tengslum við notkun þeirra á fræðsluefni. Þetta á einnig við 

um Listasafn Íslands. Í viðtali við Margréti, Ósk og Ingólf kemur fram að þeim finnist 

listasöfnin ekki sinna grasrótinni. Svar Eiríks og Ólafs við því er að helsta hindrunin er 

fjárhagslegs eðlis og það jafnvægi sem þarf í sýningarhaldi á samtímalist og 

hefðbundinni myndlist. Ingólfur bætir því svo við að það vanti líka virkari menningar-

stefnu á Íslandi.  

                                                
109 Eiríkur Þorláksson og Ólafur Kvaran, 29. desember 2002. 
110 Ibid. 
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3.2. Markaðurinn 

Í umfjöllun um erlenda netlist sem birtist í DV árið 1999 undir fyrirsögninni Uppsveifla 

netlistar talar Aðalsteinn Ingólfsson um stafræna listamenn í Bandaríkjunum. Hann 

heldur því fram að vefsíður séu almenningseign og því eigi þeir listamenn sem kjósa að 

nýta netið til listsköpunar átt í vandræðum með að markaðsetja verk sín. Hann tekur það 

síðan fram að til að fanga athygli nýrrar kynslóðar hafi nokkur stórfyrirtæki styrkt ýmsa 

gerð af netlist.111 

Milli 1995 og 2000 var rúmlega þriðjungur Bandarísks efnahagsvaxtar vegna 

nettengdra fyrirtækja en árið 2000 sprakk þessi markaðsbóla, mörg nettengd fyrirtæki 

urðu gjaldþrota og Bandaríski hlutabréfamarkaðurinn hrundi. Áhrif þess að netbólan 

svokallaða sprakk fannst um allan heim og Alnetið sem slíkt féll í verðgildi. Ein 

afleiðing þessa markaðsbreytinga var sú að styrkir til safna voru lækkaðir. Þau brugðust 

við þessu með því að taka upp íhaldssamari stefnur hvað varðaði sýningar. Netlistin 

hafði liðið fyrir efnahagslegt hrun netfyrirtækjanna.112  

Í grein sinni Netlist, lifandi list eða útópía ritar Margrét Elísabet Ólafsdóttir að á 

netinu eigi sér stað barátta milli listamanna sem aðhyllast hugmyndir um lýðræðislegan 

netheim sem allir gætu átt þátt í að skapa og svo stórfyrirtækja sem vilja markaðsvæða 

Internetið enn frekar í nafni viðskipta.113 Þó kom það fyrir að fyrirtæki og netlistamenn 

tækju höndum saman að því leyti að fyrirtækin veittu netlistinni fjárhagslegan stuðning. 

Sýningarnar Café9.net og Nýr heimur – Stafrænar sýnir þóttu afar dýrar og flóknar í 

framkvæmd. Því er ekki að undra að sýningarhaldar þessarra sýninga þáðu styrk frá 

fyrirtækjum en Landsíminn styrkti sýninguna Íslensk og erlend veflist – orb.is.114 og 

Íslandssími og SkjárEinn styrktu Café9.net.115 Það er þó spurning hvort þessi fyrirtæki 

hefðu styrkt þessar sýningar ef það hefði ekki verið fyrir það að þær voru á vegum 

Reykjavíkur menningarborgar Evrópu 2000.  

Edda Jónsdóttir, eigandi i8 gallerís, kom reynslu sinni af íslenskum listmarkaði á 

framfæri í viðtalinu Af menningarástandi: Hlúa þarf að hinni virku listsköpun sem kom 

út í lok árs 2002. Hún telur að erfitt sé að halda gallerírekstri gangandi nema tengsl séu 

við alþjóðlegt myndlistarumhverfi þar sem Íslenskt samfélag sé svo fámennt. Þess  

 
                                                
111 Aðalsteinn Ingólfsson, „Uppsveifla netlistar,“ 16. ágúst 1999. 
112 Greene, Internet Art, 168-169. 
113 Margrét Elísabet Ólafsdóttir, „Netlist, lifandi list,“ 21. nóvember 2002. 
114 Listahátíð í Reykjavík 2000, 44. 
115 Hlynur Helgason, „Áttskipt kaffihús,“ 30. ágúst 2000. 
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vegna hefur hún lagt áherslu á að rækta sambönd erlendis og taka þátt í alþjóðlegum 

listakaupstefnum.  

Ég held að það sé alveg ljóst að án einkarekinna gallería væri myndlistarlífið hér á 
landi fábrotnara, því galleríin [...] vinna að því að selja listaverkin, sinna ákveðinni 
upplýsingadreifingu, vinna að því að ná sambandi við erlenda safnara og koma á 
samstarfi og sýningum á íslenskum listamönnum erlendis. [...] En í svo fámennu 
samfélagi sem hér er, er erfitt að halda gallerírekstri gangandi nema forsendur séu 
skapaðar til að reka þau á alþjóðlegum grundvelli.116 

Með þessu segir Edda að eitt af hlutverkum gallería er að upplýsa almenning um 

samtímalistir ásamt því að mynda tengslanet við erlenda safnara og koma íslenskum 

listamönnum á framfæri erlendis. Samhliða þessu telur hún að leggja eigi vinnu í 

uppbyggingu innlends listmarkaðar. Hún telur vöntun á listáhugafólki og fyrirtækjum 

sem sjái gildi í söfnun listaverka.117  

Vegna eiginleika miðils netlistarinnar á áhorfandinn erfiðara með að sjá hana 

sem list. Það skiptir ekki máli þó hún hafi öll þau gildi sem listsköpun felur í sér eins og 

hugmyndafræði, tækni, tilraunir, samskipti og gagnrýni. Áhrif netlistar er metin út frá 

vefumferð og dreifingu frekar en hversu margir komu á safnið til að skoða verkið, 

umfjöllun í blöðum eða verðlagninu.118 Í viðtali í Morgunblaðinu undir fyrirsögninni 

Netlist í návígi segir Baldur Helgason í samhengi við framboð og útfærslu netlistar að 

það örlaði fyrir vanlætingu varðandi alþýðleika hennar. Á sýningu sem hann hélt á 

Horninu gat hann selt netlistaverk sín. Kaupendur verkanna reyndust ekki vilja kaupa 

tölvuútprentanir án þess að þær væru númeraðar sem hluti af takmörkuðu upplagi. Hann 

bendir á að á listmarkaðinum gildir sú stefna að fágæti verka gerir þau 

eftirsóknarverðari og því passar netlistin ekki inn í þessar fyrirfram ákveðnu hugmyndir 

fólks. 119 

Þegar netbólan sprakk varð það til þess að Alnetið gjaldféll. Styrkir til safna 

voru lækkaðir og íhaldsamari stefnur í listmiðlun voru teknar upp. Þrátt fyrir baráttu 

milli listamanna og stórfyrirtækja um hugmyndafræði netsins kom það fyrir að fyrirtæki 

veittu netlistinni fjárhagslegan stuðing. Það er spurning hvort auglýsingagildi þess stóð 

undir væntingum fyrirtækjanna. Erfitt er að halda gallerírekstri gangandi í Íslensku 

samfélagi vegna fámennis. Leggja þarf áherslu á að rækta sambönd erlendis og byggja 

upp íslenskan myndlistamarkað. Vegna eiginleika miðils netlistarinnar á áhorfandinn 

                                                
116 Edda Jónsdóttir ofl., „Af menningarástandi,“ 29. desember 2002. 
117 Ibid. 
118 Greene, Internet Art, 31. 
119 Baldur Helgason, „Netlist í návígi,“ 11. febrúar 2000. 
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erfiðara með að sjá hana sem list. Kröfur eru um að listamenn númeri netlistaverk sín 

þar sem kaupendur sækjast eftir fágæti innan myndlistarinnar. Íslenskur markaður er 

svo lítill að erfitt er að setja fingur á hið fullkomna jafnvægi milli fleiri sérhæfðra 

gallería eða færri gallería með meira fjármagn milli handanna. 

3.3. Hið opinbera 

Sýningin Nýr heimur – Stafrænar sýnir og Cafe9.net fengu fjárframlög frá ríkinu vegna 

tengingarinnar við Reykjavík Menningarborg Evrópu 2000. Eftir því sem næst verður 

komist eru þetta einu opinberu styrkirnir sem veittir hafa verið verkefnum sem snúast 

um netlist.120 Á nokkrum árum virðist sem svo að áhuginn á netlist á Íslandi hafi  

fjarað út. 

Bjarki Valtýsson gerði íslenskri menningarpólitík skil í samnefndri bók sinni 

sem kom út árið 2011. Hann bendir á að íslensk stjórnvöld hafi vanrækt 

menningarstefnuna. Í norræna menningarmódelinu sé mikil áhersla lögð á aðkomu 

ríkisins að mótun menningarstefnu.121 Fjárveitingar ríkissjóðs til menningarmála eru 

einnig í samræmi við önnur norðurlönd eða 2.4% af heildarfjárveitingu hans. En vegna 

smæðar landsins og of miklum fjölda menningarstofnanna nýtist fjárveitingin mun verr 

og menningarstofnanirnar eiga erfitt með að standa undir þeim kröfum sem gerðar eru 

til þeirra.122  

Að mati Bjarka hefur aukin markaðsáhersla íslenskrar menningarstefnu verið við 

völd í menntamálaráðuneytinu frá 1991 til 2009.123 Bjarki telur að þegar kemur að 

stafrænni menningu virðist íslenska menningarstefnan snúast frekar um að kynna 

menningarvitundina á annan hátt en áður í efnahagslegum tilgangi.124 Stafræna 

menningin, að mati Bjarka, opnar fyrir alþjóðleg áhrif á sköpun og menningarneyslu og 

þetta er ástæða þess að ekki er brugðist við stafrænni menningu með fullnægjandi hætti. 

Frekar er áhersla stjórnvalda lögð á tilbúnu íslensku menningarvitundina.125 Það sem 

fellst í þessari tilbúnu íslensku menningarvitund er varðveisla og viðhald tungumálsins 

auk óheflegrar upphafnining íslenskrar náttúru. Þetta telur Bjarki hafa neikvæð áhrif á 

                                                
120 Margrét Elísabet Ólafsdóttir, „Iceland: Lost oppertunities,“ 71. 
121 Bjarki Valtýsson, Íslensk menningarpólitík, 109. 
122 Ibid., 109-110. 
123 Ibid., 77. 
124 Ibid., 245. 
125 Ibid., 268. 
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gæði íslenskrar listar. Hann bendir á að svo virðist sem það skipti mestu máli að 

myndlistin skili efnahagslegum hagnaði og táknrænum auð valdamanna.126 Þetta er í 

samræmi við viðbrögð flestra Evrópulanda sem halda fast í gamaldags hugarfar þegar 

kemur að menningarstefnu.127 

Mennta- og menningarmálaráðuneitið gaf út Menningarstefnu árið 2013. Í henni 

er sérkafli um stafræna menningu og segir þar að mikilvægt sé að stuðla að listsköpun 

sem nýtir sér stafræna tækni. Markmið menningarstefnu virðist að mestu leyti vera að 

koma list í stafrænt form og kenna fólki að nýta sér það. Þó er, í mýflugumynd, rætt um 

að styðja við listsköpun sem byggir á stafrænni tækni.128 

Í grein sinni Hvers vegna eru engir miklir skjálistamenn á Íslandi? frá árinu 2004 

tengir Margrét Elísabet Ólafsdóttir lítil skrif og rannsóknir á myndlist á Íslandi við 

auknar líkur á að „nýjungar [séu] lengi að festa sig í sessi“.129 Liststofnanir samfélagsins 

hafa ekki verið tilbúnar að uppfylla þær kröfur og breytingar sem nýmiðlar hafa haft á 

listina. Hún telur skjálistina vera gott dæmi um þetta úr samtímanum því sú hátækni 

sem myndlistamenn nota geri aðrar kröfur en t.d. málverkið þegar kemur að 

vinnuaðstöðu og aðstöðu til sýninga. Þessi þróun í myndlist hefur orðið til þess að 

styðja þarf við bakið á listamönnum og þeim miðstöðum sem þjónusta listamenn hvað 

varðar tæknilegu hliðina. Margrét bendir réttilega á að „ekki [hafi] vantað frumkvöðla á 

sviði tæknilistar heldur hafi þeir flestir á endanum gefist upp á áhuga- og 

aðstöðuleysinu og snúið sér að öðru“.130 

Einu opinberu styrkirnir sem veittir hafa verið verkefnum sem snúast að netlist  

voru sýningarnar Nýr heimur – Stafrænar sýnir og Cafe9.net en þau fengu fjárframlög 

frá ríkinu vegna tengingar sínar við Reykjavík Menningarborg Evrópu 2000. 

Meginniðurstaða um stöðu nýmiðla á Íslandi er sú að staða nýmiðlamenningarinnar er 

slæm á Norðurlöndunum en Danmörk og Ísland komu verst út. Þessi vanræksla á 

nýmiðlamenningunni gæti leitt til kulnunar í margmiðlunargeiranum. Áherslan virðist 

vera á að stuðning við það að koma eldra efni í stafrænt form fram yfir það að styrkja 

nýmiðlun. Endurskoða þarf menningarstefnu íslenskra stjórnvalda sem hafi lítið breyst 

frá árinu 1993. Þegar kemur að stafrænni menningu virðist íslenska menningarstefnan 

snúast frekar um að kynna menningarvitundina með nýjum hætti í efnahagslegum 

                                                
126 Bjarki Valtýsson, Íslensk menningarpólitík, 96-97. 
127 Ibid., 31. 
128 Ásta Magnúsdóttir, Menningarstefna, 24. 
129 Margrét Elísabet Ólafsdóttir, „Hvers vegna eru engir,“ 123. 
130 Ibid.,“ 125. 
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tilgangi. Ekki er brugðist við stafræna menningarhugtakinu með fullnægjandi hætti og 

heimatilbúin íslensk menningarvitund hefur neikvæð áhrif á gæði íslenskrar listar. 

 

Niðurlag 

Suma þætti fagurfræði netlistarinnar, eins og t.d. samskipti og gagnvirkni, tekur netlistin 

frá miðli sínum. Sá miðill er í stöðugri þróun sem svo aftur hefur áhrif á netlistina og 

fagurfræði hennar. Endurskilgreining Manovich á nýmiðlum opnar fyrir þann 

möguleika að hægt sé að flokka nýmiðlalist þrátt fyrir eða jafnvel vegna stöðugs 

breytanleika hennar. Ein af ástæðum þessa breytanleika er tekin fyrir í kenningu Bolter 

og Grusin þar sem þeir tala um endurmiðlun. En það er að miðillinn er byggður á grunni 

gamalla miðla og er stöðugt að endurnýja sig. Samhliða því endurbæta gamlir miðlar sig 

til að halda í við þá nýju.131 Lunenfeld rennir enn frekari stoðum undir þetta með 

kenningu sinni um hið ólokna. Þar heldur hann því fram að málefni tölvunnar, og þar af 

leiðandi málefni Alnetsins, sé alltaf ólokið.132 Varðveisla netlistaverka þarf því ekki að 

snúast um að verkið sjálft sé varðveitt heldur á að varðveita þær heimildir sem sköpun 

þess og notkun skilur eftir sig. Allar þessar þrjár kenningar ganga út á að skilgreina 

miðilinn og þær sýna allar fram á að miðillinn er í stöðugri þróun en þess vegna hefur 

einmitt reynst erfitt fyrir listheiminn að flokka nýmiðlalist.  

Margrét Elísabet Ólafsdóttir bendir á að fagurfræði netsins snýr að því sem 

gerist í samskiptum fólks á netinu.133 Þetta er í samræmi við niðurstöðu Lunenfeld um 

að fagurfræðin liggi í hinu ólokna. Fagurfræði netlistar er fjölbreytt en mótast af 

þátttöku áhorfandans og þeim hugmyndum sem eru bak við netlistarverkið. Netlistina er 

hægt að tengja við listasöguna þar sem hún á margt sameiginlegt með fagurfræði eldri 

liststefna og eru skýr merki um tengsl hennar við almenna þróun í myndlist. Á sama hátt 

og hægt er að segja að netlistin standi á öxlum eldri liststefna standa samtímalistamenn 

á öxlum netlistamanna og annarra frumkvöðla í nýmiðlalist. Því er mikilvægt að gera 

þessari liststefnu skil í listasögunni. Þá komum við aftur að breytileika miðils 

netlistarinnar og þá erfiðleika sem hefur einkennst flokkun nýmiðlalista. Ef flokkun 

nýmiðlalistar er stærðsti þröskuldur þess að hún fái stöðu innan listheimsins þá þarf að 

endurskilgreina hina hefðbundnu flokkun. Í þeim tilgangi væri hægt að nýta sér 
                                                
131 Bolter og Grusin, Remediation, 14. 
132 Lunenfeld, The Digital dialectic, 6-10. 
133 Margrét Elísabet Ólafsdóttir, „Netlist, lifandi list,“ 21. nóvember 2002. 
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skilgreiningu Manovich á nýmiðlum og hugmyndir hans um að skoða þurfi flokkun út 

frá upplifun notendans og nálgun hans á miðlinum. 134  

Íslenskir netlistamenn voru fóru að sýna þessari liststefnu áhuga á svipuðum 

tíma og netlistin kom fram eða á síðasta áratug tuttugustu aldar. Fjárstuðningur og áhugi 

listheimsins fylgdi þeim þó ekki eftir í þeim efnum. Þetta sést á því hversu fljótt hinn 

mikli áhugi á sýningunni Íslensk og erlend veflist – orb.is sem og Cafe9.net dvínaði eftir 

sýningarnar. Á meðan á þeim stóð var fjallað um þær og fyrirtæki lögðu til pening, þó 

svo það hafi mögulega verið tengt auglýsingagildi sýningarinnar. Fjárveitingar 

ríkissjóðs til menningarmála eru í samræmi við önnur Norðurlönd en vegna smæðar 

landsins og of mikils fjölda menningarstofnanna nýtist fjárveitingin mun verr.135 Það 

gerir það að verkum að erfiðara er fyrir netlist eða annars konar nýmiðlalistir að þrífast í 

listheiminum á Íslandi. Metnaður listasafna á Íslands til nýmiðlunar takmarkast af því 

að setja hefðbundin listaverk safnsins á stafrænt form sem almenningur getur skoðað á 

netinu.136 Þessi stefna er að öllum líkindum tilkomin vegna stefnu hins opinbera hvað 

varðar stafræna miðlun.  

Það áhugaleysi sem netlistinni hefur verið sýnt stafar af því að hún passaði ekki 

inn í hefðbundið flokkunarkerfi vegna miðils hennar. Þar af leiðandi fékk hún ekki 

stöðu í listheiminum jafnt við aðrar listir. Þar sem lítill sem enginn fjárstuðningur var 

veittur til listsköpunar með nýmiðlum á Íslandi og ekki var aðstaða til sýningarhalds eða 

listsköpunar í boði virðist sem svo að listamenn hafi lagt netlistina á hilluna.  

   

                                                
134 Manovich, „Post-media Aesthetics,“ 1-9. 
135 Bjarki Valtýsson, Íslensk menningarpólitík, 109-110. 
136 Margrét Elísabet Ólafsdóttir, „Iceland: Lost oppertunities,“ 73. 
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