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ÚTDRÁTTUR 
Tilgangur og markmið rannsóknarinnar var að komast að því hverjar aðstæður þriggja 

gestavinnustofa sem starfa á Íslandi eru. Lögð var áhersla á að skoða tilgang stofnunar 

og starfs gestavinnustofanna, hvernig stjórnun er háttað innan þeirra og hver 

bakgrunnur stjórnenda þeirra er. Einnig var lögð áhersla á það hver helstu tækifærin 

séu í sambandi við rekstur og starfsemi þeirra og skoðað hverjar helstu áskoranirnar í 

því tilliti séu, hvernig starfsemin er fjármögnuð og hlut opinbers stuðnings í þeim 

málum. Markmið rannsóknarinnar var einnig að gefa eins konar yfirlit yfir þær 

gestavinnustofur sem starfræktar eru á landinu og þær því kortlagðar eða listaðar upp 

og helstu upplýsingar um þær skráðar.  

Rannsókn þessi byggir á aðferðum tilviksrannsókna og notaðar voru 

eigindlegar aðferðir við gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Í upphafi rannsóknarinnar 

voru valin þrjú tilvik sem talin voru geta gefið góða sýn á aðstæður gestavinnustofa á 

Íslandi almennt og þau skoðuð sérstaklega. Notast var við ýmis konar gögn; skýrslur, 

bækur, opinber gögn, fréttir af netmiðlum, YouTube myndskeið og vefsíður svo 

eitthvað sé nefnt en auk þess voru tekin þrjú viðtöl, eitt við aðila innan hverrar þessara 

völdu gestavinnustofa.   

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að þó að gestavinnustofurnar séu 

langt frá því að vera allar eins eru aðstæður þeirra að mörgu leyti svipaðar. Rekstur 

gestavinnustofanna fer fram af mikilli hugsjón, áherslan er mest á listamanninn og 

hans starf. Auk þess koma gestalistamennirnir víða að úr heiminum en það virðist þó 

vera svo að þeir sem koma mest eru þeir sem koma lengst að. Niðurstöðurnar sýndu 

að rekstur á fyrirtæki eins og gestavinnustofu er mikil vinna og nauðsynlegt að þeir 

sem komi að rekstri og stjórnun hafi þekkingu á listaheiminum og að lágmarki reynslu 

í stjórnun. Reksturinn er langt því frá að vera auðveldur og eru fjárhagsmálin þar efst 

á lista yfir helstu áskoranir. Tækifærin eru samt sem áður mörg og kom í ljós að 

stjórnendur gestavinnustofanna eru yfirleitt með fleiri en eitt járn í eldinum samhliða 

hefðbundnum gestavinnustofurekstri. Í niðurstöðunum kom það einnig fram að 

gestavinnustofurnar hafa mikil og jákvæð áhrif á samfélagið þar sem þær eru 

starfræktar. Sé rétt haldið á spilunum geta margföldunaráhrif rekstursins því verið 

mikil. 

 

Lykilorð: [Menningarstjórnun, gestavinnustofa, listamaður, aðstæður 

gestavinnustofa] 
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ABSTRACT 
The aim of this research was to explore the situations of three artist residencies in 

Iceland. The research focused on the purpose of the establishment and activity of the 

artist residencies, how the management is conducted and the managerial background 

of those in charge of the residencies. The research also focused on the main 

opportunities in connection with the operation and activity, including the main 

challanges they face in that context. The financing of the business and the part of 

official support was also examined in connection with the residencies´ main 

challenges. Another goal of the research was to provide a kind of an overview of artist 

residencies operated in Iceland by conducting a sort of a mapping excercise.   

The research is based on case studies and qualitative research methods used 

for data collection and data analysis. Three cases that were expected to give a good 

overview of the situations of artist residencies in Iceland in general, were selected in 

the beginning of the research process and those three cases thoroughly examined. 

Various types of data were used; reports, books, official data, news from online 

media, YouTube video and websites to name a few. Besides that three interviews 

were taken, one with members of each of the three chosen artist residencies.     

The main findings of the research suggest that the situations of the artist 

residencies are similar in many ways but different in others. The running of the artist 

residencies is carried out with great ideals, the main focus is on the artist and his work 

at all times. The artists come from all over the world but the rule seems to be that 

those who live the furthest, are the most frequent visitors. The findings also show that 

the running of a company like artist residency takes a lot of effort and it is crusial that 

those in charge have knowledge of the art world including minimum experience in 

management. The operation is far from being simple and on the top of the list of the 

biggest challenges is definitely the financial part. The opportunities are still many and 

the findings show that those in charge of the artist residencies usually have, in parallel 

with traditional operations, a few side projects going on. The impact the artist 

residencies have in the community where they are operated is also very positive and if 

they play their cards right the snowball effect could be large.   

 

Keywords [Cultural management, artist residency, artist, situations of artist 

residencies] 
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1. INNGANGUR 
Í fyrsta kafla þessarar ritgerðar er viðfangsefni rannsóknarinnar lýst og val á því 

rökstutt, þá er farið yfir rannsóknarspurningar og rannsóknarmarkmið auk þess sem 

gerð er grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar og bakgrunnur hennar kynntur. Í lok 

kaflans er farið yfir uppbyggingu ritgerðarinnar í nokkrum orðum.      

 

1.1.  LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 
Gestavinnustofum hefur fjölgað talsvert hér á landi síðustu árin en samkvæmt 

samantekt höfundar eru þær 29 talsins hér á landi. Gestavinnustofurnar eru af ýmsum 

stærðum og gerðum, sumar enn í þróun en flestar þeirra starfa nú þegar á 

heilsársgrundvelli og aðrar hluta úr ári. Sé tekið mið af þessum fjölda gestavinnustofa 

má gera ráð fyrir því að það sé nokkuð vinsælt meðal listamanna að starfa í slíkum 

vinnustofum. Í þessari rannsókn eru gestavinnustofurnar 29 kortlagðar og þrjár þeirra 

teknar sérstaklega fyrir og þær skoðaðar af meiri dýpt.  

Starfsferill listamanna er að ýmsu leyti ólíkur starfsferli aðila í öðrum 

starfsgreinum. Sem dæmi má nefna mun á þróun starfsferilsins sjálfs en í tilfelli 

listamannsins getur þessi þróun verið óskýr. Vegna eðlis starfsins á listamaðurinn til 

dæmis erfiðara með að vinna sig upp miðað við margar aðrar starfsstéttir. Það er því 

ekki óalgengt að listamenn stundi annað launað starf til hliðar við listsköpun sína en 

það er auðvitað langt frá því að vera algilt. Þegar staðan er eins og lýst er hér á undan 

þurfa listamenn að geta skapað fjarlægð frá þessu „aukastarfi“ sínu svo þeir geti 

einbeitt sér almennilega að listinni. Dvöl í gestavinnustofu eða svokallaðri 

„residensíu“ er ein leið til þess að auðvelda listamönnum að komast í aðstæður þar 

sem listsköpun er aðalatriðið (European Union, 2016). Gestavinnustofur geta því 

verið eins konar „vin í eyðimörkinni“ fyrir aðila sem þurfa eða vilja komast úr 

hefðbundnum aðstæðum til þess að einbeita sér algjörlega að skapandi verkefnum 

sínum hver sem þau eru. Listamenn hafa síðan ýmsar aðrar ástæður fyrir því að dvelja 

við störf í gestavinnustofum og má þar nefna tengslamyndun, möguleikann á að koma 

sér á kortið sem listamaður, prófa sig áfram með nýja miðla og fleira.  

Gestavinnustofur eru ekki nýtt fyrirbæri en fyrstu gestavinnustofurnar sem 

voru eins og við þekkjum þær í dag urðu til í Bretlandi og Bandaríkjunum í kringum 

árið 1900. Á þessum tíma var nokkuð um að listamenn færðu sig um set, út í sveit, þar 

sem markmiðið var að virkja sköpunarkraft sinn og „fá andann yfir sig“. Síðan þá 

hefur gestavinnustofum fjölgað mikið um allan heim og aðgengi listamanna að 
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gestavinnustofum í öðrum löndum en heimalandinu batnað með nýrri tækni, 

auðveldari og ódýrari ferðamáta, einfaldari samskiptamöguleikum og fleiru 

(TransArtists, e.d.-a). Þar sem lítið hefur verið rannsakað eða skoðað varðandi 

gestavinnustofur á Íslandi er spennandi að sjá við hvaða aðstæður þessar þrjár 

íslensku gestavinnustofur starfa, hvernig starfi þeirra er háttað, stjórnun og rekstri 

almennt.   

 

1.2.  RANNSÓKNARSPURNINGAR OG MARKMIÐ RANNSÓKNAR 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða og komast að því hverjar aðstæður þriggja 

gestavinnustofa á Íslandi eru. Rannsóknarspurningarnar eru nokkuð opnar og þá 

sérstaklega aðalspurningin en ekki var gert ráð fyrir að það hefði takmarkanir í för 

með sér heldur frekar að mögulegt yrði að skoða fleiri vinkla á starfsemi 

gestavinnustofanna og þannig fá upplýsandi og skýra mynd af viðfangsefninu sem 

gæti svo jafnvel orðið upphaf að frekari rannsóknum.  

Teknar voru saman grunnupplýsingar um allar gestavinnustofur á landinu, 

staðsetning og starfsemi þeirra skoðuð, stjórnarhættir, eignarhald og fleira. Þrjár 

gestavinnustofur eða þrjú tilvik voru síðan valin og hvert þeirra skoðað ítarlega með 

það að markmiði að nálgast upplýsingar sem varpað gætu ljósi á aðstæður almennt, 

tilgang stofnunar og starfs gestavinnustofa, möguleika og tækifæri, helstu 

áskoranirnar í rekstri og öðru innan gestavinnustofa á landinu.  

Til þess að ná þessu markmiði rannsóknarinnar var sett fram eftirfarandi 

rannsóknarspurning ásamt undirspurningum: 

 

Hvað má læra af tilviksrannsókn á þremur gestavinnustofum sem starfræktar eru á 

Íslandi?  

• Hvernig er stjórnun háttað í gestavinnustofunum?  

• Hver er tilgangurinn með stofnun og starfi gestavinnustofanna?  

• Hver eru helstu tækifæri gestavinnustofanna?  

• Hverjar eru helstu áskoranir gestavinnustofanna?  

     

1.3.  FRÆÐILEG NÁLGUN  
Árið 2016 gaf Evrópusambandið (ESB) út stefnuhandbók um gestavinnustofur 

(Policy Handbook on Artists´ Residencies) sem unnin var af starfshópi á vegum 

sambandsins en þessi handbók er hluti af útkomu vinnuáætlunar fyrir menningu 2011-
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2014 (Work Plan for Culture 2011-2014). Markmið starfshópsins með 

stefnuhandbókinni var meðal annars að stuðla að samþættingu menningar í 

þróunarstefnum svæða og sveitarfélaga aðildarríkja ESB og styðja við sérsniðnar 

aðferðir í vinnu við að ná markmiðinu (Council of the European Union, 2010).  

Þó Ísland sé ekki aðildarríki ESB þá eru mörg lönd sem Ísland ber sig gjarnan 

saman við hluti af sambandinu. Í stefnuhandbókinni er meðal annars fjallað um 

fyrirbærið gestavinnustofur, hvaða áhrif þær geta haft á umhverfi sitt og gesti, þróun 

gestavinnustofa, fjármögnunarleiðir, tengslamyndun sem á sér stað innan þeirra og 

ýmislegt fleira (European Union, 2016) en það er einmitt viðfangsefni þessarar 

ritgerðar í hnotskurn. Á Íslandi hefur lítið verið fjallað um gestavinnustofur og 

aðstæður þeirra hingað til og því að töluverðu leyti stuðst við stefnuhandbók ESB í 

umfjöllun um þær í ritgerðinni. Hlutverk menningar og listalífs í landinu hefur þó 

lengi verið til umfjöllunar enda viðhorfið yfirleitt að blómlegt menningarlíf sé öllum 

til góða (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Bakgrunnur stjórnenda gestavinnustofanna þriggja og það hvernig stjórnun er 

háttað innan þeirra almennt er hluti af því sem skoðað er í þessari rannsókn. Mikið 

hefur verið skrifað um hlutverk stjórnenda í gegnum tíðina. Henry Mintzberg (2011) 

hefur meðal annars fjallað um að stjórnun sem slík sé ekki starfsgrein eða sérstök 

vísindi heldur sé hún framkvæmd sem að stærstum hluta lærist með reynslunni frekar 

en einhverju öðru. Samkvæmt Derrick Chong (2010) gagnrýnir Mintzberg 

kennsluaðferðir í menningarstjórnun og segir ekki nóg að kenna hugtök, kenningar og 

verkfæri í menningarstjórnun inni í kennslustofu, fjarri stjórnun lista- og 

menningarstofnana í framkvæmd. Mintzberg segir enn fremur að best sé að aðstæður 

fái að stjórna því hvaða stjórnunaraðferð skuli styðjast við hverju sinni.  

Starf stjórnandans er mismunandi og fer að miklu leyti eftir því hvar hann 

starfar og við hvaða aðstæður. Helsta áskorun stjórnanda er þó oft sú að starfið er 

umfangsmikið og tekur stöðugum breytingum og það er ýmislegt sem getur komið 

upp á, ýmis vandamál eða áskoranir sem erfitt getur verið að sjá fyrir (Quinn, 2010). 

Innan stofnana eins og gestavinnustofa er stjórnandinn sá sem er ábyrgur fyrir 

vinnuframlagi starfsmanna og snýst hans starf meðal annars um að hjálpa stofnuninni 

að ná yfirlýstum markmiðum sínum. Starfslýsing stjórnenda er auðvitað ekki alltaf sú 

sama en það er hins vegar alltaf á ábyrgð þeirra sem stjórna að fá fólk til að gera 

eitthvað eða koma einhverju í verk svo mögulegt sé að ljúka því sem þarf að ljúka 

(Byrnes, 2009).  
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Lengi hafa lista- og menningarstjórnendur verið þeir sem tengja saman list og 

almenning. Þessir aðilar þurfa, ásamt ýmsu öðru, að geta stýrt fólki í átt að 

sameiginlegu markmiði og þannig taka að sér hlutverk leiðtoga innan stofnananna. 

Hlutverk menningarstjórnandans hefur breyst töluvert síðustu ár og má rekja ástæðu 

þess til sífellt aukinna krafna sem gerðar eru til stjórnenda en margar lista- og 

menningarstofnanir eru í dag reknar með áþekku sniði og stórfyrirtæki (Byrnes, 

2009).   

 

1.4.  KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 
Í rannsókninni var notast við eigindlega rannsóknarnálgun og aðferðum 

tilviksrannsókna beitt en með tilviksrannsóknum er athugun gerð á alvöru (e. real-life) 

tilvikum yfir ákveðinn tíma með nákvæmri og djúpri (e. in-depth) gagnaöflun. Gögnin 

sem skoðuð eru í tilviksrannsóknum geta verið alls konar; skýrslur, skjöl, viðtöl og 

margt fleira en tilviksrannsóknir innihalda ítarlegar lýsingar á tilvikunum sem valin 

eru og þemum þeirra (Creswell, 2013). Rannsóknin var að stórum hluta byggð á 

viðtölum við aðila innan þriggja gestavinnustofa sem allir hafa persónulega reynslu af 

starfi og/eða rekstri gestavinnustofa. Auk þess voru ýmis önnur gögn skoðuð til þess 

að fá sem heildstæðast yfirlit yfir aðstæður gestavinnustofa á Íslandi og má þar nefna 

skýrslur, opinber gögn, fréttir, vefsíður og bækur.   

 Til að byrja með var farið af stað í gagnasöfnun og gögnin skoðuð vel til þess 

að rannsakandi gæti betur áttað sig á viðfangsefni rannsóknarinnar og gerði sér 

almennilega grein fyrir því hvaða tilvik best væri að velja sem tilvik rannsóknarinnar. 

Markmiðið með vali tilvikanna sem valin voru, var að fá gott yfirlit yfir aðstæður 

gestavinnustofa á Íslandi almennt. Hér er því um aftursæja og lýsandi tilviksrannsókn 

að ræða. Í þess konar rannsóknum er áhersla lögð á skoða fá tilvik og átta sig á eðli 

þeirra og tengslum milli breyta auk þess sem þær byggja á tilvikum sem valin eru á 

grundvelli fyrirliggjandi gagna (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 

2013).  

Eftir að tilvik höfðu verið valin og samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni 

fékkst voru framkvæmd viðtöl við aðila innan gestavinnustofanna þriggja. Um var að 

ræða tvö hópviðtöl og eitt einstaklingsviðtal. Viðtölin voru öll hljóðrituð og svo 

skrifuð orðrétt niður en við greiningu gagnanna var notast við íhugandi og túlkandi 

greiningu í bland. Gögnin voru flokkuð í yfir- og undirflokka svo betur mætti halda 

utan um þau og voru rannsóknarspurningarnar hafðar að leiðarljósi við þá vinnu. 
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Þýðið (e. sample) samanstóð af aðilum sem tengjast gestavinnustofum á einhvern 

máta og hafa persónulega reynslu af starfsemi og rekstri þeirra. Fyrir rannsóknina var 

svo notast við svokallað tilgangsúrtak eða markmiðsúrtak (e. purposive sampling) þar 

sem þeir viðmælendur voru valdir sem talið var að hentuðu markmiði rannsóknarinnar 

best (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

 

1.5.  RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 
Gestavinnustofur eru ekki nýtt fyrirbæri en hafa þó ekki mikið verið skoðaðar hér á 

landi fram að þessu. Gestavinnustofur eru töluvert notaðar af listamönnum, um allan 

heim, sem kjósa að ferðast milli staða eða landa til þess að búa og starfa við nýjar 

aðstæður, í ákveðinn tíma og oft með eða í kringum aðra listamenn. Þegar horft er til 

þess að á Íslandi eru starfræktar 29 gestavinnustofur, hluta úr ári hið minnsta, má gera 

ráð fyrir því að áhugi á þessari starfsemi sé ótvíræður. Gestavinnustofur Sambands 

íslenskra myndlistarmanna (SÍM) sem eru reknar á tveimur stöðum í Reykjavík og í 

Berlín, taka til að mynda á móti um það bil 150 íslenskum og erlendum listamönnum 

á hverju ári (Samband íslenskra myndlistarmanna, e.d.-f).   

 Með því að skoða aðstæður þriggja gestavinnustofa sem starfræktar eru á 

Íslandi er hægt að komast að því hvert umhverfi þeirra er, stjórnarhættir, hverjir helstu 

möguleikar gestavinnustofanna eru, hverjar helstu áskoranir þeirra eru, hvers vegna 

þær eru yfir höfuð stofnaðar á Íslandi, hvert hlutverk þeirra er, hvort markaður sé fyrir 

fleiri gestavinnustofur og svo framvegis. Þá gætu þessar upplýsingar nýst fólki sem 

hefur á einhvern hátt hug á að kynna sér starfsemi gestavinnustofa, mögulegum 

styrkveitendum og listamönnum sem hafa áhuga á að dvelja við störf í 

gestavinnustofu. Upplýsingarnar gætu einnig nýst þeim sem reka gestavinnustofur nú 

þegar og þeim sem eru að velta fyrir sér möguleikum þess að stofna og reka 

gestavinnustofu á Íslandi auk þess sem mögulega má nýta þessa rannsókn sem eins 

konar grunn fyrir frekari rannsóknir á sviði vinnustofa listamanna og gestavinnustofa.  

 

1.6.  UPPBYGGING RITGERÐAR 
Í þessum fyrsta kafla ritgerðarinnar hefur lauslega verið farið yfir uppbyggingu 

rannsóknarinnar, henni lýst, markmið hennar kynnt og val á viðfangsefni rökstutt. 

Rannsóknarspurningar voru settar fram ásamt því að komið var inn á fræðilega nálgun 

og aðferðafræði rannsóknarinnar í stuttu máli. Í öðrum kafla er fjallað um bakgrunn 

rannsóknarinnar. Þá eru helstu hugtök skilgreind, fjallað um lista- og 
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menningarstofnanir, stjórnun innan þeirra og stuðning við þær ásamt því að fjallað er 

um gestavinnustofur í fræðilegu samhengi, flokka þeirra og fleira. Þriðji kafli 

inniheldur kortlagningu gestavinnustofa á Íslandi þar sem stuttlega er farið yfir hverja 

og eina þeirra auk niðurlags. Fjórði kafli ritgerðarinnar er aðferðafræðikafli. Þar er 

fjallað um þátttakendur rannsóknarinnar, þýði og úrtak, hönnun rannsóknar og 

rannsóknarnálgun. Einnig er rannsóknaraðferðinni lýst, farið yfir framkvæmd 

rannsóknarinnar ásamt því að fjallað er um greiningaraðferð gagna, réttmæti og 

áreiðanleika rannsóknar og siðferðileg álitaefni hennar. Farið er yfir niðurstöður 

rannsóknarinnar í kafla fimm og settar fram niðurstöður þriggja viðtala sem tekin 

voru. Notast var við rannsóknarspurningarnar við flokkun á gögnunum til þess að 

auðvelda greiningu á þemum og mynstrum sem fram komu í gögnunum. Út frá 

þessari greiningu á viðtölunum eru settar fram niðurstöður og 

rannsóknarspurningunum svarað. Í sjötta kafla eru umræður og ályktanir settar fram 

og sjöundi kafli inniheldur lokaorð rannsakanda.        
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2. BAKGRUNNUR 
Í þessum öðrum kafla er byrjað á að fara yfir helstu hugtök sem koma fyrir og notuð 

eru í rannsókninni. Þá er fjallað um lista- og menningarstofnanir almennt, hlutverk 

þeirra og áhrif. Gestavinnustofur eru teknar fyrir í kaflanum, farið yfir flokka þeirra, 

hvað það er sem hefur áhrif á velgengni þeirra og hver ávinningurinn er af 

starfseminni fyrir listamenn og samfélagið í heild og fleira.  

 

2.1.  HELSTU HUGTÖK  
Helstu hugtökin sem koma fyrir í rannsókninni eru; menningarstjórnun,  

gestavinnustofa, listamaður og aðstæður gestavinnustofa. Hér á eftir verða þessi 

hugtök skilgreind svo ekki fari á milli mála við hvað er átt þegar þau koma fyrir.  

 

2.1.1. Menningarstjórnun 

Í yfir 2000 ár hafa lista- og menningarstjórnendur verið þeir sem skipuleggja og 

tengja saman list og almenning. Getan til þess að stýra fólki í átt að sameiginlegu 

markmiði og taka að sér leiðtogahlutverk er eitthvað sem þeir sem stjórna lista- og 

menningarstofnun þurfa að hafa en síðustu árin hefur hlutverk menningarstjórnandans 

breyst. Ástæðuna má rekja til sífellt aukinna krafna sem gerðar eru til stjórnenda en í 

dag eru margar lista- og menningarstofnanir, stórar jafnt sem smáar, reknar með 

svipuðu sniði og stórfyrirtæki (Byrnes, 2009).  

Derrick Chong (2010) vísar meðal annars í Megan Matthews og hennar 

skilgreiningu á menningarstjórnun (e. arts management) en hún segir 

menningarstjórnun spennandi svið sem leyfi fólki að sameina viðskipti og listræna 

hæfileika ásamt skipulagshæfileikum við starfsemi sem skiptir máli bæði fyrir 

einstaklinga og samfélög. Menningarstjórnun er sú starfsgrein sem aðlagar, auðveldar 

og skipuleggur listir og menningu og menningarstjórnandi er sá aðili sem starfar á 

þessu sviði. Menningarstjórnandi er því sá aðili sem að vissu leyti gerir listinni kleift 

að verða til eða gerast. 

 

2.1.2. Gestavinnustofa  

Meðal þess sem fjallað er um í stefnuhandbók um gestavinnustofur, Policy Handbook 

on Artists´ Residencies (2016), sem gefin var út af Evrópusambandinu er hugtakið 

sjálft, gestavinnustofur (e. artists´ residencies). „Gestavinnustofa“ er opið og fljótandi 

hugtak sem nær yfir breitt litróf aðgerða og þátttöku. Með vísan í vinnustofur í 
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stafrænu rými má segja að ný tækni hafi þar að auki opnað nýjar dyr varðandi notkun 

hugtaksins. Í stefnuhandbókinni hefur Evrópusambandið notast við raunsæja nálgun í 

því að skilgreina gestavinnustofu hugtakið. Þessi nálgun leyfir kjarnanum í 

gestavinnustofuhugtakinu að halda sér en um leið taka inn þessar breytingar:  

 
Artists´ residencies provide artists and other creative professionals with time, space 

and resources to work, individually or collectively, on areas of their practice that 

reward heightened reflection or focus (European Union, 2016).   

 

Venjulega bjóða gestavinnustofur einnig upp á gistiaðstöðu, listræna þjálfun eða 

kennslu, aðstoð við framleiðslu og/eða sýningaraðstöðu. Gestavinnustofur eru í 

auknum mæli farnar að vinna þematengt með listamönnunum sem eru þar við störf. 

Þá vinna listamenn með öðrum listamönnum, vísindamönnum og fagfólki innan 

ýmissa greina og geira og/eða þeir starfa innan ákveðinna samfélaga að ákveðnum 

þematengdum verkefnum. Áþreifanlegrar útkomu er vænst af listamönnum sumra 

gestavinnustofa. Þá er um að ræða einhvers konar listframleiðslu, sýningu, verkefni, 

námskeið eða útkomu í formi einhvers konar samstarfs en í sumum tilfellum er engrar 

ákveðinnar útkomu vænst af listamönnunum (Europian Union, 2016). 

 

2.1.3. Listamaður  

Í íslenskri orðabók er hugtakið „list“ (e. art) skilgreint sem sú íþrótt að búa til eitthvað 

fagurt eða eftirtektarvert sem getur þá verið tónlist, málaralist, fagrar listir, 

bókmenntir og aðrar listir. Hugtakið „listamaður“ (e. artist) er svo skilgreint sem 

maður sem gerir listaverk eða stundar listir; skáld og listamenn (Íslensk orðabók, 

1996).  

 Bandalag íslenskra listamanna (BÍL) sem stofnað var árið 1928 er hugsað sem 

bæði menningarpólitískt afl og hagsmunasamtök listamanna á Íslandi. Tilgangurinn 

með stofnun BÍL var að sameina listamenn landsins í eitt stórt og öflugt félag sem 

ynni að sameiginlegum hagsmunamálum íslenskra listamanna á breiðum grundvelli 

(Bandalag íslenskra listamanna - BÍL, e.d.-a). BÍL samanstendur af fagfélögum 

listamanna og skapandi greina í arkitektúr, hljómlist, tónsmíðum og textasmíð, 

leiklist, listdansi, kvikmyndagerð og kvikmyndaleikstjórn, leikmynda- og 

búningahönnun, leikstjórn, leikrita- og handritaskrifum, ritsmíðum og myndlist 

(Bandalag íslenskra listamanna - BÍL, e.d.-b).  
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 Hér er því farið eftir skilgreiningu íslenskrar orðabókar varðandi hugtakið 

listamaður auk þess sem horft er til BÍL og þess hvaða starfsgreinar það eru sem 

flokkast undir þeirra hatt, það er íslenska listamenn.         

 

2.1.4. Aðstæður gestavinnustofa  

Gestavinnustofur eru mismunandi og starfa við ólíkar aðstæður. Dæmi um 

mismunandi aðstæður þeirra er að sumar þeirra eru mjög vinsælar og geta valið úr 

stórum hópi umsækjenda sem keppast um að komast að hjá þeim (Muñoz-Alonso og 

Rea, 2017) á meðan aðrar þurfa að hafa meira fyrir því að fá til sín listamenn, nota 

fjármagn í auglýsingar og fleira. Gestavinnustofur og aðstæður þeirra eru aðalatriði 

þessarar rannsóknar. Það er því mikilvægt að það sé vel útskýrt við hvað er átt þegar 

talað er um aðstæður gestavinnustofa.   

Í íslenskri orðabók merkir orðið aðstaða, stöðu eða það hvernig einhver 

stendur að einhverju (Íslensk orðabók, 1996). Hugtakið aðstæður gestavinnustofa er í 

þessari rannsókn notað yfir það hver staða gestavinnustofa á Íslandi er; hverjir það eru 

sem stjórna gestavinnustofunum og hver þeirra bakgrunnur er, hvaðan stofnfé og 

fjármagn almennt kemur til rekstursins, hvernig starfsmannamálum er háttað, hvort 

starfsmenn eru á launaskrá eða hvort um sjálfboðaliðastarf er að ræða, áskoranir í 

rekstri og tækifæri. Hugtakið nær hér einnig yfir það hverjir það eru sem sækja 

gestavinnustofurnar heim, hversu mikil aðsóknin er og það hver tilgangur og markmið 

eru með rekstrinum.   

 

2.2.  LISTA- OG MENNINGARSTOFNANIR 
Hvers kyns menningarstarf styrkir nýsköpun og þekkingarleit í samfélaginu auk þess 

sem aðgengi að menningu er mikilvægur þáttur þess að lifa í frjálsu samfélagi. 

Fjölbreytt menningarlíf styrkir einnig samfélagið, er hluti lífsgæða í landinu og hvetur 

til félagslegra samskipta (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Menningarstofnanir eru því mikilvægar í íslensku samfélagi, þær styrkja sjálfsmynd 

Íslendinga og gegna hlutverki við að treysta félagsleg tengsl. Þær gefa landsmönnum 

einnig tækifæri á að njóta listsköpunar og eru þjónustustofnanir sem taka mið af 

fjölbreytni samfélagsins í starfi sínu og dagskrá. Menningarlífið á Íslandi nærist á 

erlendum straumum og leggur til þeirra um leið. Þannig samspil er mikilvægt fyrir 

framþróun lista og menningararfs og er eitt af hlutverkum stjórnvalda á sviði lista og 

menningar einmitt að stuðla að þátttöku í alþjóðlegu samstarfi og samskiptum. 
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Menningarlíf er auk þess ein af forsendum búsetu, líkt og atvinna, menntun, 

heilbrigðisþjónusta og félagslegt öryggi (þingskjal nr. 199/2012–2013).  

Mikill hluti menningarstarfs á Íslandi fer hins vegar fram án aðkomu ríkisins 

en framlög ríkisins til sjóða, samninga og menningarstofnana treysta grundvöll 

fjölbreyttrar menningarstarfsemi sem er stunduð af fagfólki. Einstaklingar og þeirra 

samtök eru meginhreyfiafl menningarlífsins og skapa grundvöll fyrir samstarf og 

sköpun enda byggist framþróun og nýsköpun í menningarlífinu á breiðri þátttöku og 

samvinnu ólíkra aðila. Samstarf einkaaðila og opinberra aðila er því nauðsynlegt til að 

lista- og menningarlíf geti þrifist í landinu (þingskjal nr. 199/2012–2013). 

 

2.2.1. Stjórnun  

Þegar fyrirtæki er stofnsett er það oft í eigu og því stjórnað af einum eða jafnvel 

tveimur aðilum. Stofnandinn starfar mögulega heiman að frá sér til að byrja með en 

eftir því sem starfsemin verður umfangsmeiri og með fjölgun starfsfólks og stærra 

skrifstofurými verður óhjákvæmilegt að auka umsvif fyrirtækisins. Til þess þarf að 

taka inn fleiri aðila og stofna einhvers konar félag utan um reksturinn, setja upp skýra 

hlutverkaskiptingu, mynda stjórn og fleira sem fylgir stofnun og stækkun fyrirtækja. 

Það hefur hins vegar komið í ljós, þegar athuganir hafa verið gerðar á bakgrunni 

stjórnenda, að margir stjórnendur stofnanaheilda hafa lítinn sem engan fræðilegan 

bakgrunn í stjórnun. Í rannsókn sem Paul DiMaggio gerði árið 1987 kom í ljós að 

meira en 85 % af menningarstjórnendum í leikhúsum, listasöfnum, 

sinfóníuhljómsveitum og listasamtökum sögðust hafa lært af reynslunni einni saman 

(Byrnes, 2009).  

Margt hefur verið skoðað varðandi hugtakið stjórnun (e. management) í 

gegnum árin en eftir mörg ár í leit að hinu heilaga grali varðandi hugtakið er að mati 

Henry Mintzberg (2011) kominn tími til að átta sig á og viðurkenna að stjórnun er 

hvorki vísindi né starfsgrein heldur framkvæmd (e. practice) sem lærist einmitt að 

mestu leyti með reynslunni. Derrick Chong (2010) vísar í Henry Mintzberg og 

gagnrýni hans á kennsluaðferðir í menningarstjórnun en Mintzberg er á því að það sé 

ekki nóg að kenna kenningar, hugtök og kynna ýmis konar líkön (e. model), verkfæri 

og tækni við menningarstjórnun inni í kennslustofu þar sem engin tenging er við 

stjórnun lista- og menningarstofnana í framkvæmd. Eins og áður segir lítur Mintzberg 

á stjórnun sem framkvæmd og segir enga eina leið besta þegar kemur að stjórnun, 

leiðin sem farin er ætti að stjórnast af aðstæðum hverju sinni. Við athuganir á 
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stjórnarháttum virðast gestavinnustofurnar einmitt reknar af listamönnum eða aðilum 

með bakgrunn í listum sem hafa ýmist lítinn eða engan fræðilegan bakgrunn í stjórnun 

og notast því við reynsluna í þeim efnum. Nánar er komið inn á þetta í 

niðurstöðukafla.  

Listamenn hafa hins vegar lengi verið menningarsjórnendur, þeir hafa raunar 

verið það miklu lengur en hugtakið menningarstjórnandi hefur verið til. William 

Shakespeare, Charlie Chaplin og Michelangelo voru án nokkurs vafa bæði listamenn 

og menningarstjórnendur enda áttu þeir það allir sameiginlegt að hafa ekki bara áhuga 

á framleiðslu og sköpun listarinnar heldur einnig dreifingu og sölu á henni. Í dag er 

hins vegar algengt að fólk aðskilji þetta og líti þannig á að listamenn og stjórnendur 

starfi á sitt hvoru sviðinu. Það er samt ekki alveg þannig. Rétt eins og tónlistarmaður 

skapar tónlist og myndlistarmaður málar mynd, skapar menningarstjórnandinn 

sýningar og aðstæður fyrir þær sem ekki voru til áður en hann settist niður og gerði 

áætlun. Stjórnendur lista- og menningarstofnana gera einmitt það, skipuleggja 

viðburði sem fá fólk til að koma saman og njóta (Brindle og DeVereaux, 2015).  

Pat Cooke (2004) veltir því fyrir sér hvort stjórnun innan lista- og 

menningarstofnana skipti einhverju máli. Verður góð stjórnun innan þessara stofnana 

til þess að til verði meiri og betri list, eða leiðir hún kannski bara til þess að meiri list 

verður til (með auknu skipulagi og stjórnun) en ekki endilega betri listræn starfsemi? 

Málið er að með aukinni þátttöku hins opinbera á sviði lista og menningar og þegar 

peningar skattgreiðenda eru farnir að fara að hluta til í þennan málaflokk, kemur krafa 

um sams konar gagnsæi og verklagsreglur og á öðrum sviðum útgjalda ríkisins. Um 

leið koma kröfur um aukið skipulag innan stofnana og þekkingu þeirra sem sitja við 

stjórnvölin.  

Starf stjórnandans er mismunandi eftir því hvar hann starfar, hver 

stofnanamenningin er, hvort hann starfi í hagnaðardrifnu umhverfi eða í stofnun án 

hagnaðarsjónarmiða (e. non-profit). Svona mætti lengi telja. Ein helsta áskorun 

stjórnandans er hins vegar oft sú að starfið er víðfeðmt og tekur stöðugum 

breytingum. Það getur verið erfitt að skipuleggja starfið því upp geta komið ýmis 

vandamál eða ófyrirséðar áskoranir sem stjórnandinn þarf að takast á við fyrir utan 

„hið hefðbundna starf hans“, áætlanagerð, skipulagningu, stjórnun og að leiða það 

starf sem fram fer innan stofnunarinnar (Quinn, 2010). Stór hluti gestavinnustofa er 

rekinn án hagnaðarsjónarmiða (European Union, 2016) en hlutverk stjórnenda innan 

slíkra stofnana er þó alls ekki svo ólíkt hlutverki stjórnenda innan hagnaðardrifinna 
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stofnana. Það eru þó helst tveir þættir sem skilja hér að. Annars vegar er það stjórnun 

sjálfboðaliða, sem gefa vinnu sína til stofnunarinnar, sem getur verið töluvert ólík 

stjórnun starfsmanna á launaskrá og hins vegar eru það fjármögnunarleiðirnar sem eru 

ólíkar en stjórnendur stofnana án hagnaðarsjónarmiða þurfa oft að hafa allar klær úti 

varðandi fjáraflanir og styrki (Quinn, 2010). 

Í stofnunum er stjórnandinn sá sem ábyrgur er fyrir vinnuframlagi eins eða 

fleiri aðila. Grundvallarstarf stjórnanda er að skipuleggja starf mannauðs fyrirtækisins 

ásamt öðru innan fyrirtækisins eða stofnunarinnar til þess að hjálpa henni að ná 

yfirlýstum markmiðum sínum. Samkvæmt þessari skilgreiningu á hugtakinu 

stjórnandi má segja að leikstjóri, sviðstjóri, ljósahönnuður, hljómsveitarstjóri, 

danshöfundur og sýningarstjóri séu í raun stjórnendur. Þó að starfslýsing þessara aðila 

sé ekki sú sama er á þeirra allra ábyrgð að fá fólk til þess að gera eitthvað eða koma 

einhverju ákveðnu í verk til þess að ljúka því sem þarf að ljúka (Byrnes, 2009). 

 

2.2.2. Stuðningur við lista- og menningarstofnanir 

Allar listastofnanir þurfa einhverja innkomu til þess að blómstra og lifa af og skiptir 

þar engu hvort þær eru einkareknar eða opinberar, reknar í hagnaðarskyni eða án 

hagnaðarsjónarmiða, styrktar með fjárframlögum eða ekki (Belk, 2015). Í 

menningarstefnu íslenska ríkisins sem gefin var út af mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu árið 2013 er aðkomu ríkisins að málefnum lista og 

menningararfs lýst. Þar kemur meðal annars fram að íslenskt lista- og menningarlíf sé 

öflugt og þar fari fram áhugaverð frumsköpun á ýmsum sviðum sem skipti máli bæði 

fyrir landsmenn og umheiminn. Fjölbreytt menningarlíf sé þáttur í almennri velsæld 

samfélagsins og stuðli að jöfnuði, það veiti lífsfyllingu og hvetji til jákvæðra 

samskipta kynslóða og hópa og sé auk þess lykilþáttur í uppbyggingu ferðaþjónustu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Í menningarstefnunni eru 17 leiðarljós stjórnvalda í málefnum lista og 

menningararfs kortlögð. Þar er töluvert fjallað um hlutverk hins opinbera og einnig 

einkaaðila sem stuðningsaðila við lista- og menningarstofnanir. Meðal þess sem segir 

í þessum leiðarljósum er að íslensk stjórnvöld líti á það sem hlutverk sitt að skapa 

skilyrði fyrir frumkvæði, sköpun og fjölbreytni á þessu sviði og að stjórnvöld skuli 

hafa ramma um þátttöku sína í menningarlífinu með stuðningsaðgerðum og löggjöf. 

Fjölbreytt menningarstarfsemi er að mati stjórnvalda mikilvægur þáttur í atvinnulífi 

þjóðarinnar sem komi bara til með að stækka í framtíðinni enda hafi menningarlíf 
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landsmanna víðtæk afleidd áhrif í efnahagslegu tilliti, til dæmis í ferðaþjónustu og 

tæknigreinum. Þau svæði sem síst geta notið þjónustu helstu menningarstofnana 

landsins skulu samkvæmt menningarstefnunni njóta sérstakrar aðhlynningar með gerð 

menningarsamninga, þróunarverkefna og fjárfestingaráætlunar auk þess sem áhersla 

er á árangursríkt samstarf stjórnvalda við sveitarfélög og landshlutasamtök þeirra á 

sviði menningarmála (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).   

Einstaklingar og samtök þeirra sjá um stóran hluta þess menningarstarfs sem 

fram fer á Íslandi án opinberrar íhlutunar um tilhögun starfsins. Stjórnvöld styðja hins 

vegar við starfsemi sjálfstæðra atvinnumanna og gera það með starfslaunasjóðum og 

verkefnasjóðum í listum. Um leið vilja stjórnvöld tryggja að umsóknir í þessa sjóði 

fari í gegnum vandað jafningjamat í úthlutunarnefndum þar sem farið er eftir reglum 

um hæfilega fjarlægð og reglulega skipt um nefndarmenn. Dæmi um aðrar aðgerðir 

íslenskra stjórnvalda varðandi stuðning við listir og menningu eru 

menningarsamningar sem gerðir hafa verið við einstaka landshluta síðustu ár en með 

þeim er tryggt að það fjármagn sem hið opinbera leggur til menningarmála nýtist sem 

allra best í viðkomandi landshluta með aðkomu og yfirsýn heimamanna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Efnahagskreppan árið 2008 hafði þau áhrif á gestavinnustofur í Evrópu líkt og 

aðrar lista- og menningarstofnanir, að kostnaður jókst og erfiðara varð að nálgast 

fjármagn. Það má gera ráð fyrir að það sama hafi verið uppi á teningnum hér á 

Íslandi. Að efnahagskreppunni lokinni má segja að fjármögnun sé orðin meiri áskorun 

en áður en um leið hvati til að leita nýrra leiða. Þó er og verður opinber stuðningur 

þessum geira alltaf mikilvægur. Stór hluti gestavinnustofa starfa þó enn án 

hagnaðarsjónarmiða en fleiri og fleiri velja það að notast við annars konar 

viðskiptauppbyggingu (e. business structure) og treysta frekar á auglýsingar og annars 

konar fjármögnun en opinberan stuðning (European Union, 2016).       

 

2.2.3. Gestavinnustofur  

Gestavinnustofur eru ekki nýtt fyrirbæri en síðustu ár hefur orðið hröð fjölgun í 

tækifærum þeim tengdum og mikilvægi gestavinnustofa aukist í tengslum við 

starfsferil listamanna. Þær eru í raun orðnar hluti af starfsferli margra listamanna og 

eru mikilvægur þáttur í að gera listamönnum auðveldara fyrir á ýmsan máta og eru 

þeim hvatning til þess að ferðast um heiminn. Ástæðurnar fyrir því að listamenn 

ákveða að starfa í gestavinnustofum eru margar. Sumir koma beint úr námi og nýta 
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sér gestavinnustofur sem fyrsta skrefið í átt að starfi sem listamenn á meðan aðrir 

reyndari listamenn nýta sér gestavinnustofur sem eins konar hlé á starfsferlinum. Það 

er áhugavert að velta því fyrir sér að gestavinnustofur eru ekki nærri eins mikilvægar 

og algengar á öðrum starfssviðum eins og þær eru í heimi lista- og menningar. 

Myndun tengslanets og þróun einstaklinga, sem er stór þáttur af dvöl í 

gestavinnustofu, er þó alls ekki bundin við listaheiminn og því hljóta að vera fleiri 

ástæður fyrir því að gestavinnustofur eru svona mikilvægar listamönnum (European 

Union, 2016).  

Í meistararitgerð sinni, „Rými vinnustofunnar, suðupottur virðis og 

þekkingar“, fjallar Hanna Margrét Einarsdóttir um rými vinnustofa listamanna þar 

sem næði þeirra til sköpunar innan samfélagsins og mikilvægi þess virðis sem skapast 

innan veggja vinnustofunnar er í forgrunni. Í ritgerð sinni viðrar Hanna Margrét 

hugmyndir að áframhaldandi rannsóknum um vinnustofur og nefnir gestavinnustofur í 

því samhengi. Þær séu spennandi viðfangsefni sem vert sé að skoða betur miðað við 

umsagnir listamannanna sem hún tók viðtal við. Þá nefna nokkrir listamannanna 

mikilvægi þess að sinna félagslega þættinum, myndun tengslanets, í starfi sínu enda 

geti starf listamannsins orðið frekar einmanalegt (Hanna Margrét Einarsdóttir, 2014).  

Vinnustaðir fólks hafa verið skoðaðir frá ýmsum sjónarhornum í gegnum 

tíðina. Lóa Kristín Ólafsdóttir (2011) gerði til að mynda rannsókn á umhverfi 

vinnustaða og rými þeirra og því hvernig þeir hafa áhrif á afköst, nýsköpun og á 

starfsmennina sjálfa. Tilgangur rannsóknar Lóu Kristínar var að draga saman 

þekkingu á viðfangsefninu „vinnustaður“ og var sjónarhornið greint með lýsingum á 

aðferðum innanhússarkitekts og vinnustaðirnir því skoðaðir með þeirri áherslu. 

Viðfangsefni hennar voru umhverfisþættir innan vinnustaðanna, rýmisins sjálfs, og 

áhrif þeirra á starfsfólkið auk áhrifa þeirra á skapandi starfsemi.  

Það má að mörgu leyti segja að gestavinnustofan sé um margt sérstakur 

vinnustaður en gestavinnustofur eru orðnar hluti af samtíma listasenu margra staða og 

tengja samfélög við hinn alþjóðlega listheim. Þátttaka listamanna í starfi innan 

gestavinnustofa byggir brýr milli bæði menningarheima og landa og leggur til 

menningarlegrar fjölbreytni. Gestavinnustofur eru því ómetanleg viðbót í formi 

skammtíma menningarlegra skipta um leið og þær gera listamönnum kleift að þróa 

með sér dýpri skilning á samfélaginu sem heimsótt er og menningu þess. Um leið 

skapa gestavinnustofur tækifæri fyrir listamenn til þess að gefa innsýn í sinn eigin 
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menningarlega bakgrunn og því eru þær kjörinn vettvangur til að auka skilning milli 

ólíkra landa og menningarheima (European Union, 2016).   

Gestavinnustofur eru alls konar og hafa mismunandi áherslur í sínu starfi. Þær 

virðast þó ýmist leggja áherslu á hreina og klára listræna þróun eða þematengda 

starfsemi. Síðustu ár hefur hlutur þematengdra gestavinnustofa stóraukist sem kannski 

má tengja við aukna viðurkenningu samfélaga á virði listræns og skapandi starfs. Þó 

svo að enn einblíni flestar gestavinnustofur á myndlistarsviðið þá er sterk tilhneiging í 

átt að öðrum listasviðum með þverfaglegum gestavinnustofum og vinnustofum sem 

starfa þvert á geira. Í stefnuhandbók Evrópusambandsins eru gestavinnustofur 

flokkaðar í sjö flokka en á Íslandi má líklega finna dæmi um þá alla: Hið klassíska 

gestavinnustofu líkan, gestavinnustofur tengdar listastofnunum og listahátíðum, 

listamannareknar gestavinnustofur, gestavinnustofur byggðar á rannsóknum, 

þematengdar gestavinnustofur, gestavinnustofur byggðar á framleiðslu eða útkomu 

starfsins og gestavinnustofur þar sem starfið er þverfaglegt og þvert á geira (European 

Union, 2016).  

Rekstur gestavinnustofa má vel flokka undir skapandi greinar sem virtir 

alþjóðlegir greiningaraðilar telja að séu einn þriggja mikilvægustu vaxtarbrodda fyrir 

framþróun og uppbyggingu íslensks atvinnu- og efnahagslífs á næstu árum. 

Samkvæmt breskri skilgreiningu eru skapandi greinar þær atvinnugreinar sem byggja 

á sköpunarkrafti einstaklingsins, hæfileikum og hæfni og hafa möguleika á að skapa 

verðmæti og störf með þróun hugverka. Bretar skipta greinunum í 13 flokka; 

auglýsingagerð, byggingalist, myndlist og fornminjar, hönnun, handverk, 

kvikmyndagerð, tískuhönnun, sviðslist, tónlist, gagnvirkan tómstundahugbúnað, 

útgáfu og framleiðslu efnis fyrir útvarp og sjónvarp. Norðurlöndin hafa ekki komið 

sér saman um sameiginlega skilgreiningu á skapandi greinum en vísað er í 

skilgreiningu Bretanna á heimasíðu Norðurlandaráðs. Hin íslenska skilgreining á 

menningu og listum er eftirfarandi; menningararfur, safna- og minjavarsla, tónlist, 

myndlist, sviðslistir (dans og leiklist), hönnun og byggingalist, kvikmyndagerð (og 

framleiðsla sjónvarpsefnis) og bókmenntir (Ása Richardsdóttir, 2012).  

Þessi íslenska skilgreining á listum og menningu nær ekki yfir allar skapandi 

greinar en til viðbótar mætti nefna bókaútgáfu og annars konar útgáfustarfsemi, 

menningartengda ferðaþjónustu, rekstur ljósvaka- og netmiðla, framleiðslu 

útvarpsefnis og tölvuleikja- og hugbúnaðariðnað (Ása Richardsdóttir, 2012).  
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Skapandi greinar eru í raun ný atvinnugrein á Íslandi en í efnahagskreppunni 

2008 má segja að þær hafi sprottið fram í dagsljósið sem spennandi afl til 

framþróunar í atvinnu- og efnahagslífi þjóðarinnar (Ása Richardsdóttir, 2012). Hér er 

kannski kominn hluti útskýringarinnar á því hversu margar gestavinnustofur voru 

stofnaðar upp úr árinu 2010, eins og sjá má í kafla þrjú. Niðurskurður í lista- og 

menningarmálum árin eftir efnahagskreppuna gekk vissulega nærri skapandi greinum 

og menningarstarfsemi almennt en þrátt fyrir það stóðu skapandi greinar sig vel í 

samanburði við aðrar atvinnugreinar. Að mati starfshóps sem vann að gerð 

skýrslunnar Skapandi greinar – sýn til framtíðar sem gefin var út af Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu árið 2012 er blómleg og sterk listsköpun og menningarlíf 

forsenda þess að það takist að byggja hratt upp sterka atvinnugrein skapandi greina á 

Íslandi (Ása Richardsdóttir, 2012). 

 

2.3.  GESTAVINNUSTOFUR UM VÍÐA VERÖLD  
Í Bandaríkjunum er starfrækt bandalag listamannafélaga, Alliance of Artists 

Communities. Innan þessa bandalags eru starfandi yfir 1500 gestavinnustofur í 

heiminum öllum og þar af eru yfir 500 þeirra í Bandaríkjunum. Þessar 

gestavinnustofur taka á móti tugum þúsunda listamanna ár hvert og undirbúa 

jarðveginn fyrir skapandi verkefni að blómstra. Uppbygging og skipulag þessara 

gestavinnustofa er á margan hátt ólíkt en allar hafa þær sama tilgang sem er að bjóða 

listamönnum upp á aðstæður til innblásturs og veita stuðning á því stigi þegar 

hugmyndir þeirra eru viðkvæmar og ekki er endilega vitað um niðurstöður þeirra 

(Alliance of Artists Communities, 2017). Þessar upplýsingar, um fjölda 

gestavinnustofa og listamanna sem þær sækja heim, gefa að vissu leyti vísbendingu 

um það hversu stórt gestavinnustofuhugtakið raunverulega er. 

Eins og segir hér á undan eru gestavinnustofur mjög mismunandi varðandi 

aðstöðu, staðsetningu og orðspor en deila þó yfirleitt því markmiði að leyfa 

listamanninum að njóta sín og gefa honum tíma og rými til sköpunar. Í eyrum 

einhverra kunna gestavinnustofur að hljóma líkt og sumarbúðir fyrir skapandi fólk þar 

sem það býr saman, borðar saman og nýtur samvista hvert við annað. Í raun eru 

gestavinnustofur staður þar sem fólk vinnur hörðum höndum að list sinni, kannski 

ekki ósvipað því að vera í listnámi. Þegar ungir listamenn hefja starfsferil sinn eftir 

nám getur verið snúið að koma sér af stað, finna vinnustofu og annað slíkt auk þess 

sem það er oftast langt frá því að vera ókeypis. Fyrir þessa aðila geta gestavinnustofur 



 

 17 

brúað þetta bil og virkað eins og hálfgerður stökkpallur frá vernduðu umhverfi 

skólans og út í lífið (Boucher og Goldstein, 2017). 

Gestavinnustofur geta einnig verið fullkominn staður til þess að bæta 

ferilskránna sína og stækka tengslanetið. Þar komast listamenn í vinnustofurými, 

örvandi umhverfi svo ekki sé minnst á möguleikana til þess að mynda tengsl við fólk 

með svipaða hugsjón, sýningarstjóra og söluaðila sem geta styrkt tengslanet þeirra og 

þróað starfsferilinn. Eftir því sem gestavinnustofunum fjölgar verða gæði 

upplifunarinnar og aðstæðnanna breytilegri sem gerir það erfiðara fyrir listamenn að 

hitta á „réttu“ gestavinnustofuna. Í leitinni að bestu gestavinnustofum Evrópu voru 

fengnir sex aðilar sem allir starfa í lista- og menningargeiranum til þess að gefa álit 

sitt á því hvaða gestavinnustofur ættu skilið að komast á listann yfir 

eftirsóknarverðustu gestavinnustofur Evrópu. Listanum var skipt í fimm flokka; 

flottustu (e. swankiest) gestavinnustofurnar, gestavinnustofurnar sem erfiðast er að 

komast að hjá, gestavinnustofur sem best er fyrir upprennandi listamenn að fara í, 

Holland – hið heilaga gral fyrir unga listamenn og óvenjulegar gestavinnustofur 

(Muñoz-Alonso og Rea, 2017).  

Eitt af því sem er áhugavert við þennan lista er að á honum eru 24 

gestavinnustofur sem þó eru ekki staðsettar í fleiri löndum en 11. Ein hefur þó þá 

sérstöðu að vera staðsett á fleiri en einum stað. Af þessum 24 gestavinnustofum sem 

nefndar eru á umræddum lista eru fimm þeirra í Þýskalandi, fjórar á Ítalíu, þrjár í 

Frakklandi og Hollandi, tvær í Sviss og ein í Svíþjóð, Englandi, Litháen, Belgíu, 

Abkhazia og á Spáni, auk þessarar einu gestavinnustofu á listanum sem hefur ekki 

ákveðna staðsetningu. Flestar gestavinnustofurnar á listanum bjóða upp á ókeypis 

dvöl og margar þeirra bjóða auk þess upp á styrki til þeirra listamann sem í þeim 

dvelja. Gestavinnustofurnar sem best er fyrir upprennandi listamenn að dvelja í eru þó 

líklega einna minnst aðlaðandi fjárhagslega séð en þrátt fyrir það þurfa listamennirnir 

yfirleitt ekki að leggja út fyrir húsnæði og öðrum kostnaði (Muñoz-Alonso og Rea, 

2017). Það ber þó að taka það fram að á þessum lista eru einungis nefndar 24 

vinnustofur sem er aðeins lítill hluti allra gestavinnustofa í heiminum. Það er því alls 

ekki hægt að alhæfa um að þetta sé alltaf staðan varðandi kostnað listamanna sem 

kjósa að dvelja við störf í gestavinnustofu.  
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2.3.1. Flokkar gestavinnustofa 

Til eru allar stærðir og gerðir af gestavinnustofum, allt frá gestavinnustofum þar sem 

einstaka listamenn bjóða öðrum listamönnum að dvelja hjá sér á vinnustofunni sinni 

við störf og upp í mjög stór gestavinnustofusamtök sem reka allt að 50 

gestavinnustofur. Tímarammi dvalarinnar er líka mismunandi og fer yfirleitt eftir 

listformum og listamönnum. Listamenn sem starfa jafnan einir, til dæmis 

myndlistarmenn og rithöfundar, eru oft frekar tilbúnir til að starfa í gestavinnustofu til 

lengri tíma á meðan þeir sem starfa meira í hópum, dansarar og leikhúsfólk, dvelja í 

styttri tíma í einu. Hér áður var ekki óalgengt að dvöl í gestavinnustofu væri 6 til 12 

mánuðir í senn en almennt eru dvalirnar styttri í dag og spanna allt frá þremur 

mánuðum, sex vikum og niður í einn dag (European Union, 2016). 

 Gestavinnustofur eru yfirleitt annað hvort með áhersluna á listræna þróun eða 

fyrirfram skilgreindan tilgang/stefnu en það síðarnefnda á við svokallaðar 

þematengdar vinnustofur. Þematengdum gestavinnustofum hefur fjölgað töluvert 

síðustu ár bæði fyrir tilstilli aðila innan listageirans og aðila utan hans en skýringin á 

þessu gæti verið útbreiðsla viðurkenningar á virði listrænna og skapandi gæða í 

samfélaginu. Þó svo að gestavinnustofur tengdar myndlist séu ennþá stærsti hluti 

gestavinnustofa í heiminum, þá hefur orðið töluverð aukning í starfsemi annars konar 

gestavinnustofa sem tengdar eru öðrum listgreinum, sumar þverfaglegar og aðrar 

jafnvel þvert á geira. Þessi þróun eykur síðan umfang gestavinnustofa og fjölgar 

flokkum þeirra (European Union, 2016).  

Í stefnuhandbók Evrópusambandsins um gestavinnustofur er talað um sjö 

flokka gestavinnustofa en tekið fram að vissulega geti þeir verið fleiri. Þessir flokkar 

eru listaðir upp í stefnuhandbókinni og eru eftirfarandi:  

 

Hið klassíska gestavinnustofu líkan (e. the „classic“ residency model). 

Gestavinnustofur af þessu tagi eru oft vel þekktar og hafa á sér gott orðspor innan 

listaheimsins. Fyrir utan hefðbundið starf bjóða þær upp á viðburði fyrir almenning 

eins og sýningar, opin hús, fundi og fleira sem snýst iðulega um starf og verk 

listamannanna sem dvelja í gestavinnustofunum. Hér er mikil áhersla á þróun 

listamannsins sjálfs eða þróun listaverkanna sem sköpuð eru á staðnum og 

gestalistamennirnir geta vel átt von á sýningarstjórum, mögulegum 

listaverkakaupendum eða öðrum sem boðið er af gestavinnustofunni eða einfaldlega 
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koma vegna orðsporsins sem gestavinnustofan hefur á sér. Þessar gestavinnustofur 

geta því verið miðstöðvar listrænna og skapandi samfunda (European Union, 2016).  

 

Gestavinnustofur tengdar listastofnunum og listahátíðum (e. residencies connected 

with art institutions and festivals). Þessar gestavinnustofur starfa innan samtíma 

listamiðstöðva eða -stofnana og njóta þar af leiðandi góðs af nándinni við virkt listalíf 

þar sem fagmennska í stjórnun og kynningu er til staðar auk þess sem listastofnanirnar 

hafa sína fastagesti og þátttakendur sem þarf ekki að hafa fyrir að ná til. Oft er ætlast 

til þess að gestalistamenn sýni verk sín á staðnum, þeir fá í það minnsta oft tækifæri 

til þess og geta þá einnig fengið endurgjöf á verkin frá fagfólki eða áhorfendum. 

Dæmi um þetta er þegar gestalistamenn starfa innan leikhúss eða með hljómsveitum í 

lengri tíma, oft með það að markmiði að einhvers konar afurð sem nýtist til framtíðar 

skapist með samvinnunni (European Union, 2016).       

 

Listamannareknar gestavinnustofur (e. artist-led residency centres). Hér er um að 

ræða gestavinnustofur sem hannaðar eru af fagfólki í „bransanum“ og notast er við 

snið eða samsetningu sem byggir á hugmyndum stofnendanna. Þetta geta verið litlar 

listamannareknar gestavinnustofur en einnig stærri einingar sem skipa mikilvægan 

sess í listasenu þess samfélags þar sem þær starfa. Vegna tengsla við persónu og 

hugmyndir stofnenda og starfsfólks gestavinnustofanna hafa þær yfirleitt skýra stefnu 

þar sem einblínt er á ákveðin listasvið eða tengslanet innan listaheimsins (European 

Union, 2016).    

 

Gestavinnustofur byggðar á rannsóknum (e. research-based residencies). Listamenn 

innan þessa flokks nota framgang rannsókna til að skapa upplifun af starfinu í 

gestavinnustofunni. Stundum skapa listamennirnir einnig lausnir og aðrar nálganir til 

úrvinnslu á því sem getur komið upp við rannsóknirnar. Þessar gestavinnustofur eru 

mjög áþekkar þematengdum gestavinnustofum en það sem skilur að er náið samband 

listamannanna sjálfra við staðinn og fólkið þar sem þeir starfa (European Union, 

2016).   

 

Þematengdar gestavinnustofur (e. thematic residencies). Þematengdar 

gestavinnustofur ná í raun yfir alla flokkana. Það sem gerir þennan flokk sérstakan er 

að tilgangurinn með starfi gestavinnustofanna nær út fyrir listræna þróun eina og sér. 
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Þematengdar gestavinnustofur geta til dæmis verið vinnustofur sem leggja áherslu á 

ákveðinn menningararf eða svæðisbundin auðkenni sem gestalistamennirnir eru 

fengnir til að hafa í huga í sínum verkum (European Union, 2016).  

 

Gestavinnustofur byggðar á framleiðslu (e. production-based residencies). Hér er 

aðaláherslan á hagnýta framkvæmd og útfærslu verkefnis eða hugmyndar og á 

staðnum hafa listamennirnir aðgang að verkþekkingu, efni til sköpunar og fleiru. 

Þessu má síðan líkja við það þegar gefið er leyfi til notkunar á sköpunarverki nema 

hér er sköpunarferlið allt líka hluti af loka útkomunni. Margar gestavinnustofur 

tengdar ákveðnum listgreinum tilheyra þessum flokki (European Union, 2016).  

 

Þverfaglegar gestavinnustofur og gestavinnustofur sem starfa þvert á geira (e. 

interdisciplinary and cross-sectoral  residencies). Þessar gestavinnustofur taka á móti 

listamönnum úr ýmsum listgreinum og listamönnum sem vinna með mismunandi 

miðla í verkum sínum. Hjá bæði listamönnum og þeim sem reka gestavinnustofur í 

þessum flokki er tilhneiging til þess að prófa sig áfram með alls konar samstarf, til 

dæmis með aðilum á öðrum sviðum utan listaheimsins (European Union, 2016).  

 

2.3.2. Velgengnisþættir gestavinnustofa 

Samkvæmt stefnuhandbók Evrópusambandsins (2016) er einn helsti velgengnisþáttur 

starfsemi gestavinnustofa, umfang tengslamyndunar sem á sér stað innan 

gestavinnustofanna milli gestalistamanna, þeirra sem reka gestavinnustofurnar og 

fjármögnunarfyrirtækja. Þessi tengslamyndun er langt frá því að vera sjálfsögð en er 

mjög mikilvæg þar sem áhrif gestavinnustofanna velta oft á tíðum á þeim.  

 Það er ýmislegt sem þarf að koma til ef gestavinnustofa á að geta notið 

velgengni. Meðal þess sem talað er um í fyrrnefndri stefnuhandbók er mikilvægi þess 

að setja skýr markmið um það hverju hlutaðeigendur vilja ná með starfsemi 

gestavinnustofunnar, átta sig á þörfum og væntingum rekstursins og að ræða um þessi 

markmið svo allt sé uppi á borðum varðandi þau. Þegar um samstarf tveggja eða fleiri 

aðila er að ræða þurfa allir aðilar að vera opnir fyrir hugmyndum hinna, hlusta á þær 

og taka mark á þeim. Öðruvísi er erfitt að byggja upp traust og skilning milli þeirra 

sem koma að starfseminni. Það er einnig mikilvægt að gefa sér nægan tíma í 

áætlanagerð og skipulagningu, samningaviðræður og áætla nægan tíma í fjármögnun 

áður en farið er af stað. Þó það geti tekið langan tíma að fara í gegnum þessi skref er 
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ekki vænlegt til árangurs að ætla sér að drífa þau af. Samskiptaáætlanir, bæði 

innanhús og gagnvart utanaðkomandi aðilum, eru auk þess mikilvæg tæki þegar 

kemur að rekstri gestavinnustofa (European Union, 2016).  

  Svo að gestavinnustofur geti notið velgengi og hámarkað áhrif sín þarf 

upplýsingaflæði og kynningarstarf að vera í lagi svo hægt sé að ná sem mestu út úr 

starfseminni. Innan stofnana sem starfa á eins breiðum grundvelli og gestavinnustofur 

gera oft, þar sem saman koma aðilar víða úr samfélaginu, frá mörgum löndum og svo 

framvegis, getur skipulagning og stjórnun flækst töluvert. Þá er gott að leggja sérstaka 

áherslu á stöðuga þróun og meðvitund um stjórnunaraðferðir og skipulag innan 

stofnunarinnar og vera stöðugt að meta starfið og þróa það til hins betra (European 

Union, 2016).       

 

2.3.3. Ávinningur af starfsemi gestavinnustofa  

Fleiri og fleiri borgir í Evrópu sýna áhuga á að fá til sín eða vera hluti af starfsemi 

gestavinnustofa enda eru áhrifin sem gestavinnustofur hafa á umhverfi sitt sífellt betur 

þekkt og viðurkennd af hinu opinbera og stjórnmálamönnum. Áhrifin sem um ræðir 

eru meðal annars þau að gestavinnustofur styrkja listir og menningu á svæðunum þar 

sem þær starfa sem leiðir til aukins framboðs á sviði menningar, hvort heldur er fyrir 

íbúa svæðisins eða ferðamenn. Mörg dæmi eru um að gestavinnustofur hafi verið 

settar upp á vanræktum svæðum borga, til dæmis í gömlum verksmiðjum eða öðru 

slíku, og hafa síðan virkað hvetjandi fyrir önnur og fleiri fyrirtæki til þess að hefja 

rekstur og þannig virkjað endurnýjun á svæðinu. Grundvöllur þess að 

gestavinnustofur geti haft áhrif á þær borgir eða svæði þar sem þær starfa, byggja 

oftar en ekki á tengingu við stjórnvöld. Stjórnvöld taka þá þátt í starfi gestavinnustofa 

meðal annars með styrkveitingum og getur hagnaður þeirra af þátttökunni til dæmis 

verið jákvæðari ímynd sem spennandi, skapandi og lifandi menningarsvæði 

(European Union, 2016).  

 Opnar og alþjóðlegar borgir eru það sem Richard Florida kallaði „skapandi 

borgir“ (e. creative cities) en hann taldi að borgir sem hefðu það sem til þarf til að 

kallast „skapandi borg“, hefðu mestu möguleikana á að laða að fjárfesta, 

atvinnustarfsemi og viðskipti (European Union, 2016). Florida (2002) talaði um það 

að þegar fólk í dag velur sér stað til að búa á þá eru það ekki bara atvinnutækifæri sem 

ráða valinu eins og var algengt hér áður fyrr og í raun ekki fyrir svo löngu síðan. Í dag 

er það annað og meira sem fólk hefur í huga. Fyrir 15 árum hélt Florida því fram að 
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innstreymi hinna skapandi stétta, listamanna, fólks í tæknigeiranum, blaðamanna og 

fleiri inn í borgir hefði hvetjandi áhrif á hagvöxt þeirra. Hann hélt því einnig fram að 

sveigjanleiki, umburðarlyndi og ferskleiki þessa hóps leysti upp hið stífa umhverfi 

iðnaðarframleiðslu og hvetti til stofnunar fyrirtækja og uppbyggingu hverfa sem 

heilluðu ungt fólk og það sem mestu skipti, fjárfesta. Þetta þyrftu borgir á vonarvöl að 

hafa í huga til að ná sér upp úr lægð ásamt því að til dæmis opna töff kaffihús, bari og 

listamiðstöðvar í þeim tilgangi að laða að unga, frjálshugaða og menntaða fólkið 

vegna þess að í þeim lægju tækifærin (Wetherell, 2017).  

Samkvæmt grein Sam Wetherell (2017) sem birtist á vef Jacobin, vinstri 

sinnuðum, bandarískum fjölmiðli, í ágúst 2017, hefur Florida sjálfur viðurkennt að 

hafa haft rangt fyrir sér með þessum staðhæfingum. Fjölgun íbúa sem tilheyra hinum 

skapandi stéttum, meðal annars í hverfum í New York og London, skapaði einungis 

hagvöxt fyrir þá sem höfðu eitthvað milli handanna fyrir. Það eina sem þetta gerði 

fyrir fátækt fólk og fólk í milli- og lægri stéttum var að færa það úr borginni og út í 

úthverfin þar sem vandamálin hurfu ekki heldur fluttust með.  

Gestavinnustofur geta hins vegar verið eins konar „örugg svæði“ (e. safe 

spaces) fyrir íbúa samfélags, hvatt til þátttöku þeirra í viðburðum tengdum 

samfélaginu og svæðinu, verið úrræði gegn félagsfælni og jafnvel dregið úr henni. 

Þetta á ekki síst við í löndum sem eru að vinna sig upp úr átökum eða óróa og lítið 

sem ekkert er um aðstæður til listrænnar þróunar, engir áhorfendur eða sýningarrými 

fyrir listamenn. Listir og menning eru vettvangur fjölmenningarlegs samfundar og 

gestavinnustofur eru einmitt kjörin vettvangur fyrir listamenn og aðra innan 

listaheimsins, komandi frá ólíkum menningarheimum og aðstæðum, til að hittast, eiga 

samtal, vinna saman og þannig skapa skilning sín á milli. Listamenn og 

gestavinnustofur eru þar fyrir utan í sífellt auknum mæli farin að taka þátt í þróun 

aðferða sem leggja til sjálfbærni umhverfisins (European Union, 2016) og þannig 

leggja til umhverfismála sem eru eins og flestir vita ein mikilvægasta barátta dagsins í 

dag.  

Hreyfanleiki listamanna sem kemur meðal annars til vegna gestavinnustofa  

getur, eins og sjá má hér á undan, spilað stórt hlutverk í viðureigninni við fordóma 

fólks og óþol gagnvart ólíkum menningarheimum. Gestavinnustofur skapa einnig 

tækifæri fyrir listamenn, veita þeim faglega ráðgjöf, aðstöðu, tæki og tól og oft á 

tíðum styrki til starfsins fyrir utan möguleikann á tengslamyndun og aukningu á 

samkeppnishæfni þeirra í hörðum heimi menningar og lista. Gestavinnustofurnar fá 
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svo ýmislegt til baka frá listamönnunum sem dvelja við störf í þeim. Listamennirnir 

auðga starf þeirra og tengingar við aðra listamenn víða um heim og auðvelda þeim 

þannig að ná til nýrra markhópa. Fjármögnunarstofnanir og -sjóðir geta líka hagnast á 

samstarfi við gestavinnustofur en með því að styrkja gestavinnustofur geta þessar 

stofnanir og sjóðir bætt ímynd sína út á við og mögulega styrkt stöðu sína í 

viðskiptum og pólitískum samskiptum (European Union, 2016).    

 

2.4.  NIÐURLAG  
Lista- og menningarstofnanir, gestavinnustofur þar með taldar, geta haft töluverð áhrif 

á samfélög og einstaklinga innan þeirra enda er hlutverk þessara stofnana víðfeðmt og 

margföldunaráhrifin af starfseminni geta auk þess verið mikil. Með sífellt aukinni 

viðurkenningu á virði menningar innan samfélagsins sem meðal annars má lesa úr 

menningarstefnu íslenska ríkisins, stækkar hlutverk ríkisins innan sviðsins (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013). Með þessari auknu aðkomu og auknum 

stuðningi ríkisins við lista- og menningarstofnanir verður krafan um gagnsæi og aukið 

skipulag innan þeirra meiri og um leið má segja að krafan um aukið skipulag og 

þekkingu stjórnenda þessara stofnana aukist.  

Starfsemi gestavinnustofa á Íslandi er þrátt fyrir allt mjög mismunandi 

uppbyggð, stjórnendur ólíkir sem og staðsetning vinnustofanna og umhverfi. Ef 

skoðaðar eru helstu upplýsingar um gestavinnustofur á Íslandi á heimasíðum þeirra, 

virðast þær, flestar ef ekki allar, eiga það sameiginlegt að leggja mikla áherslu á 

listamanninn og hans velferð í sínu starfi.  
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3. GESTAVINNUSTOFUR Á ÍSLANDI 
Í dag eru að minnsta kosti 29 gestavinnustofur starfandi á Íslandi, sumar á 

heilsársgrundvelli en aðrar hluta úr ári. Þó skal athuga að inni í þessari tölu eru einnig 

verkefni í vinnslu þar sem stefnan er á að setja á laggirnar gestavinnustofu. 

Gestavinnustofurnar eru mismunandi þótt markmiðið sé yfirleitt svipað; að gefa 

listamönnum tækifæri til þess að stíga út úr sínum hefðbundnu aðstæðum, færa sig um 

set í ákveðinn tíma og vinna að list sinni við skapandi aðstæður, ýmist einir eða í 

samstarfi við aðra listamenn.    

Hér á eftir má sjá lista yfir starfandi og væntanlegar gestavinnustofur á Íslandi 

í stafrófsröð. Stjörnumerktar gestavinnustofur eru á lista yfir gestavinnustofur á 

Íslandi á heimasíðu ResArtis sem er alþjóðlegt tengslanet gestavinnustofa (Res Artis, 

2017-b) eða á heimasíðu TransArtists sem er eins konar yfirlit (e. guide) yfir 

gestavinnustofur um allan heim (TransArtists, e.d.-c).   

 

ART Attack Neskaupstaður 

Neskaupstaður er lítið sjávarpláss á Austfjörðum sem er þekkt fyrir skapandi 

starfsemi og líflegt tónlistarlíf. ART Attack Neskaupstaður er hreyfing sem hluta úr 

ári 2017 (frá júlí fram í miðjan október) starfrækti gestavinnustofu fyrir valda íslenska 

og erlenda listamenn í Neskaupstað, þangað sem listamennirnir komu og dvöldu í 

tvær til fjórar vikur í senn. Þeir listamenn sem heimsóttu bæinn, unnu með 

samfélaginu að því að gera bæinn enn meira aðlaðandi fyrir gesti, frumkvöðla og nýja 

starfsemi (Art Attack Neskaupstaður, 2017).  

Gestalistamennirnir héldu ýmis konar námskeið, sýningar og aðra viðburði, 

allt fyrir og í samvinnu við íbúa á staðnum. Listamennirnir voru til dæmis með 

fyrirlestra og kennslu í þeim tilgangi að vekja áhuga samfélagsins en allt sem 

listamennirnir gerðu var unnið með samfélaginu í gegnum verkefnið. Á meðan 

listamennirnir dvöldu á staðnum bjuggu þeir í húsi sem kallast Þórsmörk, hver með 

sér herbergi og sameiginlega eldhúsaðstöðu, baðherbergi og vinnustofurými. 

Listamennirnir sem þáðu boð um dvöl í gestavinnustofunni fengu ókeypis húsnæði í 

mánuð, 250.000 króna ferðastyrk og allt að 75.000 krónur í efniskostnað. Í lok 

september var svo eins konar uppskeruhátíð, Street Art Festival (Götulistahátíð), þar 

sem verk liðinna mánuða voru sýnd (Art Attack Neskaupstaður, 2017).  

 

 



 

 25 

*ArtsIceland, Ísafirði  

ArtsIceland, gestavinnustofur á Ísafirði, er verkefni á vegum hönnunar- og 

ráðgjafafyrirtækisins Kol&salt ehf. Kol&salt sérhæfir sig í framleiðslu á samfélags- 

og nýsköpunarverkefnum með aðferðafræði hinna skapandi greina að vopni. 

Fyrirtækið þróar og stýrir margvíslegum verkefnum þar sem fólk með staðbundna 

þekkingu á mismunandi menningarsvæðum, sérfræðingar, fagfólk í listum og 

hönnuðir rannsaka og vinna saman að sjálfbærara og betra samfélagi. Meðal verkefna 

Kol&salt eru listsýningar og listauppákomur, samvinnuverkefni í hönnun og 

vöruþróun, sumarskóli í sjálfbærum arkitektúr og alþjóðlegar gestavinnustofur 

(Kol&Salt ehf., e.d.-b). 

 ArtsIceland var stofnað árið 2014 og vinnur með listamönnum og 

framleiðendum við sköpun og framleiðslu á verkefnum á mismunandi stöðum, við 

mismunandi aðstæður með notkun ýmis konar miðla. Heimahöfn ArtsIceland er 

Ísafjörður, á norðanverðum Vestfjörðum og er húsnæði gestavinnustofunnar á tveimur 

stöðum í bænum, við Aðalstræti og á Engi. ArtsIceland hvetur listamenn og aðstoðar 

þá við gerð verka sem geta haft mikil samfélagsleg áhrif. Í samstarfi við Gallerí 

Úthverfa á Ísafirði, býður gestavinnustofan listamönnum og öðrum er vinna við 

listtengd verkefni að búa og starfa á Vestfjörðum í allt að 12 vikur í senn. 

Umsjónarmaður gestavinnustofunnar er Anna Sigríður Ólafsdóttir og forstjóri er 

Elísabet Gunnarsdóttir. Starfsemi ArtsIceland er studd af Ísafjarðarbæ og 

Menningarsjóði Vestfjarða (Kol&Salt ehf., e.d.-a).  

 

Ágúst Residency, Borgarfirði  

Gestavinnustofan Ágúst er alþjóðleg gestavinnustofa sem er opin í um eina viku í 

ágústmánuði ár hvert. Vinnustofan er rekin af listakonunni Hallveigu Ágústsdóttur en 

þessa einu viku dvelur hún ásamt litlum hópi þátttakenda í sumarhúsi fjölskyldu 

sinnar, í Borgarfirði á Vesturlandi. Hallveig vill með þessu skapa persónulegt verkefni 

fyrir listamenn, ljóðskáld, rithöfunda og tónskáld með því að bjóða upp á tækifæri til 

þess að eyða rólegum og skapandi dögum með henni í sumarhúsi sem faðir hennar 

byggði á sínum tíma (Ágúst Residency, e.d.).   

 

*BÆR Art Centre, Skagafirði  

Bær listamiðstöð er staðsett á Höfðaströnd í Skagafirði og er Hofsós sá þéttbýliskjarni 

sem næst liggur (BAER Art Center, 2017-b). Markmið listamiðstöðvarinnar er að 
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koma saman hæfileikaríkum einstaklingum frá öllum heimshornum með það að 

leiðarljósi að skapa samtal þeirra á milli, leyfa þeim að kynnast stórbrotnu umhverfi 

og gera fólki kleift að verða fyrir áhrifum íslensku náttúrunnar. Bær listamiðstöð 

stendur fyrir stuttum (oft tveggja vikna) gestavinnustofum, þematengdum 

vinnustofum og listnámskeiðum fyrir myndlistarfólk, arkitekta og hönnuði en síðustu 

tíu árin hefur algjörlega verið einblínt á þessi svið listarinnar. Lokað er yfir dimmustu 

vetrarmánuðina eða frá og með desember og fram í mars (BAER Art Center, 2017-a).  

 Húsnæði miðstöðvarinnar samanstendur af stórri vinnustofubyggingu en þar 

eru fimm 40 fermetra vinnustofur sem henta fyrir einn eða tvo listamenn í einu. Í 

húsinu er einnig sameiginleg setustofa og sýningarrými. Eldhús, borðstofa og 

þvottahús er í gamla aðalhúsinu og svo er geymsluskúr þar sem tæki og tól eru 

geymd. Þegar listamenn koma til gestavinnustofudvalar í Bæ hafa þeir vinnustofuna 

út af fyrir sig en þegar listamenn koma í skipulagðar, þematengdar vinnustofur eða 

annað slíkt, deila tveir listamenn einni vinnustofu (BAER Art Center, 2017-a). 

Listamiðstöðin var tilnefnd til Eyrarrósarinnar árið 2014 (Feykir.is, 2014) en 

Eyrarrósin er viðurkenning fyrir framúrskarandi menningarverkefni á starfssvæði 

Byggðarstofnunar. Markmið viðurkenningarinnar er að beina sjónum að og hvetja til 

menningarlegrar fjölbreytni, uppbyggingar og nýsköpunar á sviði lista og menningar 

(Listahátíð í Reykjavík, e.d.).    

 

*Esjuberg, International Culture Center, Kjalarnesi (verkefni í þróun) 

Esjuberg, alþjóðleg menningarmiðstöð, var stofnuð árið 2003 og er hún staðsett á 

Kjalarnesi. Ekki hefur enn verið hægt að opna gestavinnustofuna vegna fjárskorts en 

stefnan er að geta tekið á móti listamönnum af öllum listasviðum bráðlega. 

Gestalistamenn koma þá til með að dvelja í einstaklingsherbergjum og deila 

vinnustofu með öðrum (TransArtists, e.d.-b).  

 

*Fish Factory - Creative Centre, Stöðvarfirði  

Fish Factory Sköpunarmiðstöð, er staðsett á Stöðvarfirði sem er lítið, um það bil 200 

manna þorp á Austfjörðum. Miðstöðin var stofnuð árið 2011 þegar hópur fólks tók sig 

til og keypti yfirgefna fiskvinnslu í bænum. Stofnuð voru samtök án 

hagnaðarsjónarmiða (e. non-profit) utan um eignina og reksturinn og starfa meðlimir 

samtakanna enn þann dag í dag sem sjálfboðaliðar. Um er að ræða samfélagslegt 

verkefni með það að markmiði að halda lífi í bænum, skapa störf, nýta gamalt 
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húsnæði og auðvitað bjóða fólki að njóta menningar, bjóða upp á vinnustofur og 

aðstöðu til hvers kyns skapandi vinnu. Í miðstöðinni er rekin gestavinnustofa allt árið, 

þar eru haldnir tónleikar og alls konar menningarviðburðir auk námskeiða og fleira. 

Húsnæði Fish Factory er 2800 fermetrar og þar sem húsið stóð lengi autt lá það undir 

skemmdum þegar hópurinn keypti það árið 2011. Með samstilltu átaki aðstandenda 

hússins og samfélagsins á Stöðvarfirði var grettistaki lyft við endurbætur á húsinu 

(Sköpunarmiðstöð SVF., e.d.-a).  

Stofnendur Fish Factory eru Lukas B. Stencel, Ragnhildur Jónsdóttir, Rósa 

Valtingojer, Viktor Pétur Hannesson og Zdenek Patak en í dag er miðstöðin rekin og 

henni stjórnað af Rósu Valtingojer, Unu Sigurðardóttur og Vincent Wood sem öll 

hafa bakgrunn úr heimi listarinnar. Þessi þrjú gera allt sem þarf að gera varðandi 

reksturinn, hvort sem það er að sjá um fjármál miðstöðvarinnar, halda tónleika eða 

þrífa klósett. Í gegnum árin hafa margir lagt hönd á plóg í Fish Factory, þar á meðal 

fjölmargir íslenskir og erlendir skiptinemar og sjálfboðaliðar (Sköpunarmiðstöð SVF., 

e.d.-f). Stofnunin hefur verið styrkt af ýmsum aðilum frá því hún var stofnuð en þar 

má nefna Uppbyggingarsjóð Austurlands, Fjarðarbyggð og fjölda einkaaðila 

(Sköpunarmiðstöð SVF., e.d.-h) .  

 Gestavinnustofa Fish Factory opnaði árið 2014 og hefur síðan þá verið opin 

listafólki úr öllum áttum, myndlistarfólki, leirlistafólki, dönsurum, leikurum, 

tónlistarfólki og fleirum. Markmið gestavinnustofunnar er að útvega listamönnum, 

hvort sem þeir eru nýir eða hafa skapað sér feril nú þegar, stað til þess að tjá sig á 

frjálsan máta og vera vettvangur fyrir listafólk til að hittast á litlum, samheldnum stað. 

Í boði er sameiginleg, 95 fermetra vinnustofa fyrir sex listamenn og ein 18,5 fermetra 

einkavinnustofa og er lengd dvalar allt frá einum mánuði og upp í sex mánuði í senn. 

Ef listamenn hafa áhuga á að halda námskeið eða sýningar þá er allt svoleiðis mjög 

vel séð en starf listamanna er að öllu leyti skipulagt af þeim sjálfum 

(Sköpunarmiðstöð SVF., e.d.-d). Þeir listamenn sem dvelja við vinnu í 

gestavinnustofunni hafa gistiaðstöðu í tveimur stórum húsum í göngufæri við Fish 

Factory, Bjarkarlundi og Lyngholti. Hver listamaður hefur eigið svefnherbergi en 

deilir annarri aðstöðu með öðrum listamönnum sem dvelja í sama húsi 

(Sköpunarmiðstöð SVF., e.d.-b). Tekið er við umsóknum allt árið (Sköpunarmiðstöð 

SVF., e.d.-c).      

Í Fish Factory er auk gestavinnustofunnar aðstaða til ýmis konar vinnu og 

sýninga, til dæmis tónleikasalur, smíðaverkstæði, lítil járnsmiðja, textílvinnustofa og 
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fleira en fólk utan úr bæ getur leigt aðstöðuna ef áhugi er fyrir því. Gestalistamenn 

hafa hins vegar aðgang að allri þessari aðstöðu á meðan á dvöl stendur 

(Sköpunarmiðstöð SVF., e.d.-e). Fish Factory rekur einnig upptökustúdíó, Stúdíó 

Síló, sem er vel útbúið öllum helstu tækjum og tólum sem til þarf við hljóðupptökur 

(Sköpunarmiðstöð SVF., e.d.-g).        

 

*Fíu hús Residency, Seyðisfirði  

Fíu hús gestavinnustofa er rekin af Björtu Sigfinnsdóttur og móður hennar, Aðalheiði 

Borgþórsdóttur. Björt hefur tileinkað líf sitt listinni og menningu en hún er einn 

stofnenda LungA listahátíðar og LungA listaskólans, annar eigandi HEIMA Art 

Residency ásamt því að starfa í heimi tónlistarinnar. Aðalheiður hefur margra ára 

reynslu í hinum skapandi heimi. Hún er einn stofnenda Skaftfells 

Myndlistarmiðstöðvar Austurlands, annar stofnenda LungA listahátíðar og fyrrum 

menningar- og ferðamálafulltrúi Seyðisfjarðar. Í dag starfar Aðalheiður sem sjálfstætt 

starfandi verkefnastjóri og ráðgjafi innan ýmissa skapandi verkefna ásamt því að reka 

Fíu hús (Fíu Hús Residency, e.d.).   

 Fíu hús er lítil listamannarekin gestavinnustofa sem getur tekið á móti einum 

til tveimur listamönnum í einu. Húsið er ævintýralegt og stendur við sjóinn í bænum 

Seyðisfirði á Austfjörðum. Andrúmsloftið í Fíu húsi er rólegt og þar er hvorki 

sjónvarp né útvarp, ekki Internet, prentari eða önnur tæki af þeim toga. Önnur aðstaða 

er þó til staðar í Fíu húsi, allt til alls til þess að slaka vel á, fá nýjar hugmyndir, 

skipuleggja verkefni og fleira en í Fíu húsi er áherslan á vellíðan, mannleg samskipti 

og þögn (Fíu Hús Residency, e.d.).   

 Í gestavinnustofunni eru tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og stofa og 

býður húsið upp á marga möguleika til þess að skapa sér aðstöðu til vinnu. 

Listamönnum sem dvelja í Fíu húsi býðst stuðningur Bjartrar og Aðalheiðar sé þess 

óskað (Fíu Hús Residency, e.d.).  

 

*Fjúk Arts Centre, Húsavík  

Listamiðstöðin Fjúk var stofnuð af hópi skapandi fólks á Húsavík, 2300 manna bæ á 

Norðausturlandi, árið 2013. Hópurinn samanstendur af Arnhildi Pálmadóttur, arkitekt, 

og listafólkinu Sam Rees og Marina Rees. Fjúk er rekin án hagnaðarsjónarmiða og er 

meðal annars styrkt af Uppbyggingarsjóði og einkaaðilum. Um er að ræða þrjú rými, 

eitt fyrir skapandi heimamenn og sjálfstætt starfandi listafólk, annað rými fyrir 
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almenning en þar má finna lítið safn, sýningarsal, búð og bíó/rými fyrir alls kyns 

viðburði og þriðja rýmið er fyrir tímabundnar sýningar og gestavinnustofu (Fjúk Arts 

Centre, e.d.-a).  

 Vinnustofurými gestavinnustofunnar er staðsett í gömlum beitningarskúrum 

við höfnina á Húsavík og er hluti rýmisins stór kælir sem hægt er að nota sem 

vinnustofu eða sýningarrými. Hluti vinnustofunnar er svo sameiginlegt rými þar sem 

hver listamaður hefur sína vinnuaðstöðu. Hægt er að komast í alls konar efni til 

sköpunar og auðvelt er að komast í ýmis tæki og tól til skapandi starfa (Fjúk Arts 

Centre, e.d.-c).    

  Vegna breyttra aðstæðna á Húsavík er Fjúk ekki að taka við umsóknum um 

dvöl í gestavinnustofunni þegar þetta er skrifað, 18. ágúst 2017 (Fjúk Arts Centre, 

e.d.-b).  

 

*Frystiklefinn, Rifi   

Frystiklefinn, The Freezer, var stofnaður af Kára Viðarssyni leikara og eiganda 

hússins þar sem starfsemin hófst árið 2014. Frystiklefinn er staðsettur í gamalli 

fiskverksmiðju sem í dag hýsir gistiheimili, menningarmiðstöð, leikhús og 

gestavinnustofu á Rifi sem er um 150 manna sjávarpláss á norðanverðu Snæfellsnesi 

(The Freezer, e.d.-c).  

 Í Frystiklefanum eru haldnir ýmsir viðburðir allt árið auk þess sem þar er 

starfrækt gistiheimili og gestavinnustofa fyrir listamenn. Markmið Frystiklefans er að 

stuðla að auknu framboði af fjölbreyttu menningarlífi á Vesturlandi, miðla og nýta 

sagnaarf svæðisins og auka þátttöku bæjarbúa og gesta bæjarins í list- og 

menningarviðburðum (Ragnheiður Eiríksdóttir, 2015). Í Frystiklefanum hafa til að 

mynda verið sett upp þó nokkur leikverk með góðum árangri og er Frystiklefinn 

þekktur fyrir skemmtilegar og áhugaverðar sýningar í háum gæðaflokki (The Freezer, 

e.d.-d). Reglulega eru svo alls kyns menningartengdir viðburðir í boði í 

Frystiklefanum eins og til dæmis tónleikar og danssýningar (The Freezer, e.d.-b). 

Frystiklefinn hlaut hina eftirsóknarverðu viðurkenningu, Eyrarrósina, árið 2015.  

Gestavinnustofa Frystiklefans býður leikhúsfólki, gjörningalistafólki, 

dönsurum og tónlistarfólki alls staðar að úr heiminum tækifæri til að vinna að list 

sinni í afskekktu og rólegu umhverfi í nágrenni við Snæfellsjökul sem hefur verið 

uppspretta innblásturs fyrir listamenn alls staðar að úr heiminum í langan tíma. Í 

Frystiklefanum eru tvær mjög rúmgóðar vinnustofur, önnur um 100 fermetra 
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vinnustofa útbúin í gamla frystiklefa fiskverksmiðjunnar og hin um 240 fermetra rými 

sem áður var notað fyrir pökkun og geymslu í gömlu fiskverksmiðjunni. Á staðnum er 

hægt að komast í öll helstu tæki og tól til æfinga og uppsetninga á sýningum. Við lok 

dvalarinnar í gestavinnustofunni sýna listamenn gestum gistiheimilisins, öðrum 

listamönnum og íbúum þorpsins afrakstur vinnu sinnar (The Freezer, e.d.-a).   

 

*Gamli skóli, Hrísey  

Listhópurinn Norðanbál hefur verið starfandi frá árinu 2000 en hópurinn hefur staðið 

að ýmsum listviðburðum í gegnum árin. Hópurinn samanstendur af fimm aðilum, 

Frosta Friðrikssyni, listamanni og sviðshönnuði, Þorleifi Eggertssyni, arkitekt, Jósep 

Gíslasyni, tónlistarmanni, Skúla Rúnari Hilmarssyni, ljósahönnuði og Erni 

Alexanderssyni, stjórnanda hópsins (Norðanbál, e.d.-c). Árið 2009 keypti Norðanbál 

Gamla skóla, gamla barnaskólann í Hrísey sem er lítil eyja í Eyjafirði. Listhópurinn 

kom húsnæðinu í stand til þess að mögulegt væri að taka á móti listamönnum í 

gestavinnustofu, minni leikhópum til frumvinnu og fyrirtækjum og hópum til funda- 

eða námskeiðshalds af ýmsu tagi (Norðanbál, e.d.-a). Skólanum hefur því verið breytt 

og hann innréttaður með fjórum svefnherbergjum og einni stórri vinnustofu sem 

listamenn og hópar geta leigt (Norðanbál, e.d.-b) en árið 2012 dvöldu fystu 

listamennirnir í Gamla skóla (N4sjonvarp, 2016). Norðanbál á og rekur 

gestavinnustofuna en listamenn skipuleggja og stjórna vinnu sinni alfarið sjálfir á 

meðan á dvölinni stendur (Norðanbál, e.d.-b).  

 Tekið er við umsóknum í gestavinnustofu Norðanbáls allan ársins hring og er 

dvalartími minnst einn mánuður og mest sex mánuðir í einu. Til að byrja með var 

gestavinnustofan aðallega kynnt erlendis en bæði erlendir og íslenskir listamenn er 

velkomnir til dvalar. Norðanbál hefur verið í samvinnu við Akureyrarbæ og af og til 

opnað fyrir umsóknir um ókeypis dvöl í Gamla skóla (Norðanbál, e.d.-a).    

 

Dansverkstæðið, Reykjavík  

Sumarið 2010 voru stofnuð samtök um Danshús með það að markmiði að koma á fót 

Danshúsi í Reykjavík sem ætlunin er að verði heimili dansins. Dansverkstæðið, 

vinnustofur danshöfunda, er fyrsti áfanginn í átt að uppbyggingu Danshúss. Í 

Dansverkstæðinu gefst tækifæri til að styðja við sjálfstætt starfandi danslistamenn og -

höfunda og byggja upp innviði fyrir starfsemi Danshúss. Í Dansverkstæðinu er einnig 
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aðstaða fyrir Félag íslenskra listdansara, Reykjavík Dance Festival og önnur félög og 

hagsmunasamtök danslistamanna (Dansverkstæðið, e.d.-c).  

 Í Dansverkstæðinu eru haldin ýmis námskeið fyrir dansara og danshöfunda en 

rýmið samanstendur af tveimur æfingarýmum með fjaðrandi trégólfum auk aðstöðu 

fyrir fundi og fleira (Dansverkstæðið, e.d.-a). Listamenn sem ekki hafa mikinn 

fjárhagslegan stuðning geta sótt um að vera gestalistamenn í Dansverkstæðinu. Þá 

gera listamaðurinn og Dansverkstæðið með sér samkomulag um afnot af æfingarými, 

faglega endurgjöf og hugsanlegt vinnuframlag listamannsins (Dansverkstæðið, e.d.-

b).   

 

Galtarviti, Keflavík, Vestfjörðum  

Árið 2001 keypti Þórdís Guðmundsdóttir jörðina Keflavík á norðanverðum 

Vestfjörðum og vitavarðarhúsið Galtarvita sem stendur á jörðinni. Þórdís er því 

skráður eigandi landareignarinnar auk húsakosts að undanskildum vitanum sjálfum. 

Hún ánafnaði Áhugamannafélaginu Gelti umboð til þess að standa að uppbyggingu 

staðarins og hefur Göltur staðið að því að gera upp og viðhalda þeim eignum sem á 

jörðinni eru. Í Galtarvita hefur verið starfrækt menningarsetur allt frá árinu 2001 og 

síðan þá hefur fjöldi listamanna dvalið þar og unnið að verkum sínum. Forsvarsmaður 

verkefnisins í kringum gestavinnustofur í Galtarvita er Ólafur Jónasson sem hefur auk 

þess verið staðarhaldari til dagsins í dag. Ólafur er auk þess aðal forsprakki 

verkefnisins undir merkjum Áhugamannafélagsins Galtar en félagið er 

samstarfsverkefni Ólafs, Hermanns Þorsteinssonar, Guðmundar Konráðssonar og 

Einars Þórs Gunnlaugssonar (Kristín Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 21. september 

2017).  

 Á fundi stjórnar Galtar þann 3. nóvember 2003 var samþykkt að fara af stað 

með þriggja ára tilraunarverkefni sem snerist um að ráðstafa einum mánuði yfir 

sumartímann til listamanna endurgjaldslaust. Hljómsveitin MÚM er meðal þeirra 

listamanna sem dvalið hafa í Galtarvita en hljómsveitin hefur tekið upp tvær plötur í 

vitanum. Auk þess hafa margir listamenn dvalið einir í Galtarvita en einveran var 

kjarni í samstarfsverkefni um vinnustofudvöl með rannsóknarfyrirtækinu Slíjm. 

Hópar listamanna, tónlistarmenn, höfundar stórra myndlistarsýninga, leikstjórar, 

dansarar og fleiri, hafa einnig dvalið á staðnum og notað dvölina við vinnu á 

samstarfsverkefnum sínum. Aðalmarkmiðið með rekstrinum og uppbyggingu 

staðarins er að þjóna og miðla þeim verðmætum sem Ísland býr yfir, kyrrðinni og 
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náttúruauðæfum. Verkefnið snýst um að bjóða listamönnum, fræðafólki og öðrum 

gestum sem eru í leit að næði, að koma í umhverfi náttúruaflanna til dvalar og starfa. 

Það er trú aðstandenda Galtarvita að dvöl í Keflavíkinni færi gesti nær 

frumsköpuninni, veiti innblástur, auki virðingu og næmi fyrir náttúrunni og 

manneskjunni sjálfri (Kristín Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 21. september 2017).  

 Listamönnum var í fyrsta skiptið boðið til formlegrar gestavinnustofudvalar 

árið 2012, eftir myndlistarsýningu sem haldin var á staðnum árið áður. Sá háttur hefur 

verið hafður á síðustu ár að gestavinnustofudvöl listamanna í Galtarvita er 

samstarfsverkefni Galtar og rannsóknarfyrirtækisins Slíjms. Listamenn ákveða alfarið 

sjálfir hverjir dvelja með þeim á staðnum ásamt því hvort þeir kjósa að nýta sér aðstoð 

Ólafs, staðarhaldara, eða ekki. Allir eru velkomnir til gestavinnustofudvalar í 

Galtarvita og er lengd dvalar og fyrirkomulag starfsins í höndum listamannanna 

sjálfra og samkvæmt samkomulagi við Áhugamannafélagið Gölt og staðarhaldara en 

vinnustofan er rekin á sumrin í takt við veður og náttúru. Aðstaðan sem boðið er upp á 

er tvílyft íbúðarhús með gistiaðstöðu fyrir allt að 20 manns, vitavarðarhúsið, 

húsakostur sem enn stendur frá liðinni tíð og auðvitað náttúran sjálf (Kristín 

Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 21. september 2017).   

 

*Gestavinnustofa Gilfélagsins, Akureyri  

Gilfélagið á Akureyri var stofnað 30. nóvember 1991. Markmið félagsins er að efla 

lista- og menningarlíf á Akureyri, auka tengsl almennings við listir og koma á 

samskiptum norðlenskra listamanna við aðra innlenda og erlenda listamenn. Starfsemi 

félagsins er studd af Akureyrarbæ en ásamt gestavinnustofu listamanna hefur 

Gilfélagið umsjón með Deiglunni, fjölnota rými á Akureyri sem nýtist fyrir ýmsa 

menningarviðburði (Gilfélagið, 2017-a).    

Gestavinnustofa Gilfélagsins á Akureyri er í eigu Akureyrarbæjar en 

Gilfélagið sér alfarið um rekstur og umsjón hennar en sú vinna er unnin af 

sjálfboðaliðum félagsins. Listamenn af öllum listasviðum eru velkomnir í 

gestavinnustofu Gilfélagsins en listamenn skipuleggja og stjórna vinnu sinni í 

vinnustofunni alfarið sjálfir á meðan á dvölinni stendur. Listamenn eru hvattir til að 

sýna eða kynna afrakstur dvalarinnar (Res Artist, 2017-a) en mögulegt er fyrir 

listamenn að setja upp sýningar í sýningarrými Gilfélagsins, Deiglunni. Markmiðið er 

að koma á sambandi milli samfélagsins á Akureyri og þeirra listamanna sem dvelja í 

gestavinnustofunni en samtalið þarna á milli er ein þeirra leiða sem farin er í átt að því 
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markmiði. Húsnæði gestavinnustofunnar er 65 fermetra, fullbúin íbúð í miðbæ 

Akureyrar sem listamaðurinn hefur út af fyrir sig, auk vinnustofu útbúinni helstu 

tólum og tækjum til listsköpunar. Einn listamaður eða par geta dvalið í 

gestavinnustofunni í einu og er dvalartíminn minnst einn mánuður og mest tveir 

mánuðir í senn (Gilfélagið, 2017-b).  

  

*Gestavinnustofur SÍM, Reykjavík  

Samband íslenskra myndlistarmanna (SÍM) var stofnað árið 1982 en um er að ræða 

sjálfstæð félagasamtök, hagsmuna- og stéttarfélag myndlistarmanna með um 760 

félagsmenn. Félagsmenn eiga ýmist aðild að SÍM í gegnum fagfélög myndlistarmanna 

en þau eru sjö talsins eða einstaklingsaðild að félaginu. Markmið SÍM er að bæta 

starfsumhverfi og kjör myndlistarmanna og gæta réttar og hagsmuna þeirra en SÍM 

eru fjölmennustu samtök skapandi listamanna á Íslandi. Það má í raun skipta starfi 

SÍM í tvo hluta, innra starf er snýr að þjónustu við listamenn og ytra starf sem snýr þá 

að hinu opinbera og samskipti við önnur félagasamtök og erlenda aðila. SÍM aðstoðar 

félagsmenn sína í ýmsum faglegum málum, félagið leigir vinnustofuhúsnæði fyrir 

félagsmenn, starfrækir gestavinnustofur og margt fleira (Samband íslenskra 

myndlistarmanna, e.d.-e).   

Árið 2002 opnaði SÍM sína fyrstu gestavinnustofu í Hafnarstræti í miðbæ 

Reykjavíkur og var þá mögulegt að taka á móti einum listamanni í einu. Í júní, árið 

2006, stækkuðu samtökin við sig og opnuðu gestavinnustofu að Seljavegi 32 í 

Reykjavík. Við það varð mögulegt að taka á móti níu listamönnum í viðbót til dvalar í 

gestavinnustofum SÍM. Að Seljavegi 32 er einnig vinnustofa fyrir 50 meðlimi SÍM. 

Árið 2007 opnaði síðan gestavinnustofa á Korpúlfsstöðum í Reykjavík en 

Korpúlfsstaðir er gamalt mjólkurbú sem hefur verið breytt til að þjóna nýjum tilgangi. 

Á Korpúlfsstöðum eru auk gestavinnustofunnar, vinnustofur fyrir um 40 meðlimi 

SÍM. Upprunalegu gestavinnustofunni í Hafnarstræti hefur nú verið breytt í fjögurra 

herbergja gestaíbúð sem bæði innlendir og erlendir listamenn geta leigt út í stuttan 

tíma í einu og er í dag mögulegt að taka á móti 12 listamönnum í gestavinnustofur 

SÍM í einu, í einn til þrjá mánuði í senn (Res Artis, 2017-c).   

 Aðal tilgangur gestavinnustofanna er að vera tengiliður fyrir myndlistarfólk og 

annað listafólk frá öllum heimshornum og gera þeim kleift að koma saman og starfa 

að verkum sínum. Markmið gestavinnustofa SÍM er vera vettvangur þar sem 
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alþjóðlegir listamenn geta tekið þátt í íslenskri listasenu og bjóða upp á umhverfi sem 

aðstoðar listamenn við sköpun sína og hið listræna ferli (Res Artis, 2017-c).    

 Korpúlfsstaðir eru í tíu kílómetra fjarlægð frá miðbæ Reykjavíkur en eins og 

áður sagði var rekið mjólkurbú þar á árum áður. Í dag gegnir húsið ýmsu öðru 

hlutverki. Auk þess að hýsa gestavinnustofu SÍM og vinnustofur um 40 listamanna 

SÍM, er þar golfskáli, leirvinnustofa og textíl vinnustofa svo eitthvað sé nefnt. 

Gestavinnustofur á Korpúlfsstöðum eru í boði fyrir listamenn frá mars til nóvember ár 

hvert og mögulegt er að dvelja þar frá einum til þriggja mánaða í senn. Þrír listamenn 

geta dvalið í vinnustofunni í einu og fær hver sér svefnherbergi en vinnustofan sjálf er 

sameiginleg ásamt eldhúsaðstöðu og baðherbergi. Hægt er að sækja um dvöl á 

Korpúlfsstöðum tvisvar sinnum á ári (Samband íslenskra myndlistarmanna, e.d.-b).  

 Gestavinnustofur SÍM að Seljavegi 32 eru í um það bil tíu mínútna göngufæri 

við miðbæ Reykjavíkur. Um er að ræða sjö tveggja manna og tvö eins manns 

svefnherbergi, sex vinnustofur, stofu, eldhús, klósett og baðherbergi. Að Seljavegi eru 

fjórar einka vinnustofur og tvær sameiginlegar vinnustofur. Tekið er við umsóknum 

tvisvar sinnum á ári og geta listamenn sótt um dvöl í einn til þrjá mánuði í senn. 

Gestavinnustofur SÍM að Seljavegi 32 eru opnar allt árið (Samband íslenskra 

myndlistarmanna, e.d.-d).  

 SÍM rekur ekki bara gestavinnustofur fyrir listamenn á Íslandi en frá árinu 

2010 hafa samtökin haft gestavinnustofu í Berlín til leigu fyrir félagsmenn sína. 

Hugmyndin er að íslenskir myndlistarmenn geti dvalið á erlendri grundu og unnið að 

list sinni rétt eins og erlendir listamenn geta komið til Íslands í gestavinnustofur SÍM. 

Gestavinnustofan í Berlín er á fimmtu hæð í fjölbýlishúsi í austurhluta Berlínar, í 

Neue Bahnhofstrasse 27, í Friedrichshain. Í íbúðinni eru tvö herbergi, Askja og Hekla, 

sem listamenn hafa út af fyrir sig en eldhús og baðherbergi eru sameiginleg. Bæði 

herbergin eru um 25 fermetrar, hátt er til lofts, bjart og rúmgott. Vinnuaðstaða 

listamanna er inni á herbergjunum en þar eru þrjú vinnuborð, vinnulýsing, hillur og 

fleira (Samband íslenskra myndlistarmanna, e.d.-a).  

Síðustu árin hefur Norræni menningarsjóðurinn, Kulturkontakt Nord 

(KKnord), styrkt gestavinnustofu SÍM þannig að SÍM hefur getað boðið 

myndlistarfólki frá Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum til dvalar í 

gestavinnustofum sínum (Samband íslenskra myndlistarmanna, e.d.-c). Í 

gestavinnustofunum þremur dvelja um 150 listamenn alls staðar að úr heiminum á ári 

hverju (Samband íslenskra myndlistarmanna, e.d.-f).  
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*Gullkistan – Miðstöð sköpunar, Laugarvatni  

Árið 1995 skipulögðu þær Alda Sigurðardóttir og Kristveig Halldórsdóttir 

listahátíðina Gullkistuna á Laugarvatni. Áhuginn á hátíðinni var mikill og tóku yfir 

130 manns þátt. Þátttakendur komu úr öllum áttum, myndlistarfólk, tónlistarfólk, 

ljóðskáld, rithöfundar, fólk úr leiklistarheiminum, sagnfræðingar, aðrir fræðimenn og 

fleiri og fleiri. Eftir listahátíðina var ljóst að margir höfðu áhuga á að njóta sérstaks 

andrúmslofts Laugarvatns í skapandi tilgangi (Gullkistan – Miðstöð sköpunar, 2009).  

 Alda og Kristveig skipulögðu aðra og enn stærri listahátíð á Laugarvatni árið 

2005. Á þessari hátíð var list og hinum ýmsu fræðum blandað enn meira saman en á 

hátíðinni 1995 og úr varð mjög fjölbreytt dagskrá. Báðar hátíðirnar voru haldnar í 

gamla Héraðsskólanum sem byggður var árið 1929 og geymir mikla sögu. Viðburðir 

hátíðanna fóru einnig fram víða um svæðið, í öðrum byggingum á Laugarvatni auk 

þess sem sumir viðburðanna fóru fram utandyra. Eftir seinni listahátíðina hófu Alda 

og Kristveig vinnu við stofnun alþjóðlegrar gestavinnustofu fyrir listamenn og 

fræðimenn innan allra fræðasviða með það fyrir augum að geta gert fleirum kleift að 

uppgötva og njóta töfra Laugarvatns. Árið 2009 komu fyrstu gestirnir í Gullkistuna. 

Til að byrja með höfðu gestirnir gistiaðstöðu í þorpinu sjálfu og aðgang að 

vinnuaðstöðu í nágrenni Laugarvatns. Árið 2010 gátu gestir líka valið um að dvelja í 

herbergjum á nálægum bóndabæ þar sem sameiginleg vinnustofa er staðsett. Árið 

2011 hófst svo heilsársrekstur Gullkistunnar (Gullkistan – Miðstöð sköpunar, 2009).     

Alda og Kristveig eiga og reka Gullkistuna og hafa þær báðar verið virkir 

listamenn og verið virkar í samfélagi listamanna á Íslandi. Þær hafa stjórnað mörgum 

mismunandi listviðburðum, bæði saman og í sitt hvoru lagi. Gullkistan var, eins og 

áður hefur komið fram, stofnuð vorið 2009 og er nú rekin á ársgrundvelli. Hún er 

staðsett á mörkum þorpsins við Laugarvatn en gestavinnustofan samanstendur af 

tveimur aðskildum húsum. Aðalbyggingin er Miðstöðin en þar er vinnuaðstaða 

listamanna og tölvuherbergi auk svefnherbergja, baðherbergja og eldhúss. Hitt húsið, 

Kistan, er bjálkahús þar sem finna má svefnherbergi, baðherbergi og eldhúsaðstöðu en 

allt í allt er aðstaða fyrir átta manns (Gullkistan – Miðstöð sköpunar, 2009).  

 Í Gullkistunni eru einnig haldin ýmis konar námskeið, listsýningar og opnar 

vinnustofur. Listamenn sem koma í Gullkistuna eru aðallega myndlistarmenn auk 

rithöfunda, tónlistarfólks, hönnuða, ljósmyndara, kvikmyndagerðarfólks og 

vísindamanna sem yfirleitt dvelja og starfa í Gullkistunni einn mánuð í senn hið 

minnsta. Umhverfi Gullkistunnar er að mörgu leyti töfrandi, Laugarvatnið í allri sinni 
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dýrð, gufustrókar hér og þar við vatnið, gamli Héraðsskólinn og fjöllin ásamt langri 

og sérstrakri sögu skólaþorpsins Laugarvatns (Gullkistan – Miðstöð sköpunar, 2009).  

 

*Hafnarborg - Menningar- og listamiðstöð, Hafnarfirði  

Árið 1983 stofnuðu hjónin Ingibjörg Sigurjónsdóttir og Sverrir Magnússon 

Hafnarborg, menningar- og listamiðstöð Hafnarfjarðar og varð Hafnarborg aðsetur 

listaverkasafns Hafnarfjarðarbæjar strax við stofnunina. Þetta ár, 1983, afhentu þau 

hjónin, Ingibjörg og Sverrir, Hafnarfjarðarbæ húseignina að Strandgötu 34 ásamt 

veglegu safni bóka og málverka. Áður hafði verið rekið apótek í húsinu eða allt frá 

árinu 1921. Sverrir og Ingibjörg fóru fram á að í húsinu skyldi starfrækt 

menningarstofnun sem hefði þann tilgang að efla menningar- og listalíf í Hafnarfirði 

en það skyldi gert með rekstri sýningarsala, listaverkasafns, þar skyldu haldnir 

tónleikar ásamt því að þar skyldi rekin gestavinnustofa fyrir listamenn. Hafnarborg, 

menningar- og listamiðstöð Hafnarfjarðar var svo formlega vígð 21. maí 1988 

(Hafnarborg – Centre of Culture and Fine Art, e.d.).  

 Í stjórn Hafnarborgar sitja þrír aðilar, Haraldur L. Haraldsson, Pétur Gautur 

Svavarsson og Sigríður Björk Jónsdóttir og í listráði Hafnarborgar sitja þrír aðilar, 

Brynhildur Pálsdóttir, Erling T.V. Klingenberg og Þorbjörg Br. Gunnarsdóttir. 

Hafnarborg starfar samkvæmt stofnskrá og í samræmi við menningarstefnu 

Hafnarfjarðarbæjar, siðareglur Alþjóðaráðs safna og safnalög. Stofnunin heldur 

nokkrar myndlistarsýningar á ári, í húsinu eru haldnir fyrirlestrar og málþing í 

tengslum við sýningar safnsins ásamt því að boðið er upp á samtal gesta við listamenn 

og sýningarstjóra. Hádegistónleikar eru haldnir einu sinni í mánuði, listasmiðjur og 

leiðsagnir um safnið fyrir börn ásamt ýmsu fleiru á einnig sess í dagskánni 

(Hafnarborg – Centre of Culture and Fine Art, e.d.).       

Í Hafnarborg er rekin alþjóðleg gestavinnustofa eða listamannaíbúð með 

vinnuaðstöðu á efstu hæð safnsins að Strandgötu 34. Vinnustofan er einungis ætluð 

fyrir erlenda listamenn og er dvalartíminn einn mánuður í senn. Húsnæðið er um 80 

fermetrar sem skiptist í borðstofu, eldhús, baðherbergi, vinnurými og svefnherbergi 

(Hafnarborg – Centre of Culture and Fine Art, e.d.). 

 

*Heima Art Residency, Seyðisfirði  

Heima gestavinnustofa var stofnuð árið 2013. Heima er sjálfstæð stofnun sem ekki er 

rekin í hagnaðarskyni en hún var stofnuð með það að markmiði að skapa vettvang þar 
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sem listamenn af ýmsum sviðum geta búið, unnið saman og deilt hugmyndum og 

orku sín á milli. Í boði er að dvelja í 50 daga í gestavinnustofunni og geta allt að sex 

listamenn dvalið þar í einu. Um er að ræða 350 fermetra íbúðar- og vinnurými, 

staðsett á Seyðisfirði sem er um 700 manna bær. Starfsemin í vinnustofunni er alfarið 

skipulögð af listamönnunum sjálfum en tekið er við umsóknum um dvöl tvisvar 

sinnum á ári (Heima Art Residency, e.d.).   

 

*Herhúsið, Artist-in-residence, Siglufirði  

Herhúsið, gestavinnustofa, er staðsett í hjarta Siglufjarðar á Norðurlandi og hefur 

verið starfandi frá árinu 2005. Herhúsið var byggt árið 1914 en það var lengi í eigu 

Hjálpræðishersins og eiga margir Siglfirðingar góðar minningar frá fundum sem 

haldnir voru í húsinu fyrr á árum (Herhúsið, 2017-b). Gestavinnustofan er bæði fyrir 

innlenda og erlenda listamenn, myndlistarfólk, tónlistarfólk, rithöfunda og aðra þá 

sem á einhvern hátt vinna að listsköpun. Herhúsið var nýlega gert upp bæði að innan 

og utan og er vinnustofan sjálf 70 fermetra rými með fjögurra metra lofthæð, útbúin 

iðnaðarvaski, borðplötum og búkkum, trönum og sófa. Á efri hæð, í turninum, er björt 

stúdíóíbúð útbúin öllu til alls en þar geta tveir listamenn dvalið í einu. Við lok 

dvalarinnar er mögulegt að halda sýningar, fyrirlestra eða tónleika í vinnustofunni 

(Herhúsið, 2017-a).  

 

*Hvítahús Artist Residency, Hellissandi 

Hvítahús er staðsett á Snæfellsnesi, umkringt magnþrungnu landslagi, sjávarlífríki og 

fuglalífi. Húsið var uppgert af hjónunum Steingerði Jóhannsdóttur og Árna 

Emanúaelssyni árið 2010 og er nú vel útbúin gestavinnustofa með íbúð fyrir 

gestalistamenn auk 30 fermetra vinnustofu/sýningarrými með tvöfaldri lofthæð. Húsið 

er gamalt íshús og eina eftirstandandi byggingin á þessu svæði (Hvítahús, 2017-b). 

Hvítahús, gestavinnustofa, hóf starfsemi sína árið 2012. Það er staðsett við gamla 

höfn, Krossavíkurhöfn, rétt fyrir utan Hellissand sem er um 400 manna sjávarpláss á 

Snæfellsnesi. Hvítahús er gestavinnustofa fyrir listamenn á sviði teikningar og 

málverka, grafískrar hönnunar, kvikmynda, skartgripagerðar, rannsókna, fjölmiðlunar, 

bókmennta, margmiðlunar, tónlistar og hljóðlistar ýmis konar, ljósmyndunar, 

sýningarstjórnunar auk þess sem Hvítahús er listagallerí (Hvítahús, 2017-a).   
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 Í Hvítahúsi er ekki bara gestavinnustofa þar sem listamenn geta dvalið í einn 

til tvo mánuði í senn (Hvítahús, 2017-a) heldur eru þar einnig haldin ýmis 

myndlistarnámskeið bæði fyrir börn og fullorðna (Hvítahús, 2017-c).   

 

*Klaustrið, Artist-in-Residence Program, Skriðuklaustri  

Gestavinnustofan Klaustrið er í dag rekin af Gunnarsstofnun að Skriðuklaustri í 

Fljótsdal og þar hafa gestir dvalið og unnið að ýmsum verkefnum síðan árið 1989 

(Gunnarsstofnun - Skriðuklaustur, e.d.-d). Gunnarsstofnun varð til árið 1997 með 

reglum sem þáverandi menntamálaráðherra, Björn Bjarnason, setti um stofnunina. 

Samkvæmt þessum reglum starfaði stofnunin til ársloka 2007 og tók mið af skilyrðum 

sem sett voru fram í gjafabréfi Gunnars Gunnarssonar skálds og konu hans Franziscu 

Gunnarsson, frá 11. desember 1948. Frá upphafi árs 2008 hefur stofnunin svo verið 

rekin sem sjálfseignarstofnun með skipulagsskrá. Gunnarsstofnun rekur ekki bara 

gestavinnustofu á Skriðuklaustri heldur er þar rekið menningar- og fræðasetur með 

menningarstarfsemi allt árið (Gunnarsstofnun - Skriðuklaustur, e.d.-a). Í stjórn 

Gunnarsstofnunar sitja nú fimm aðilar, Gunnar Björn Gunnarsson, Sigríður 

Sigmundsdóttir, Margrét Jónsdóttir, Svanhildur Óskarsdóttir og Oddný Eir 

Ævarsdóttir ásamt fimm varamönnum (Gunnarsstofnun - Skriðuklaustur, e.d.-c).  

 Gestavinnustofan samanstendur af íbúð með einu svefnherbergi, stofu, eldhúsi 

og baðherbergi og vinnustofu á neðri hæð hússins og hentar því vel einstaklingi eða 

pari. Stjórn Gunnarsstofnunar setti reglur um gestavinnustofuna árið 1999. Í þessum 

reglum stendur meðal annars að dvalartími hvers lista- eða fræðimanns skuli vera 

þrjár til sex vikur í senn og verkefni sem tengjast Gunnari Gunnarssyni, Austurlandi 

eða austfirskum fræðum njóti forgangs við úthlutun. Fyrir utan þetta hafi allir jafna 

möguleika á að fá úthlutað Klaustrinu hvort sem þeir eru íslenskir eða erlendir, 

listamenn, fræðimenn, tónlistarmenn, rithöfundar eða hvað annað en stjórn 

stofnunarinnar og forstöðumaður hverju sinni sjá um úthlutun. Umsóknarfrestur er um 

mitt ár, hvert ár en hægt er að senda inn umsókn hvenær sem er (Gunnarsstofnun - 

Skriðuklaustur, e.d.-d). Dvöl í Klaustrinu er að lang stærstum hluta gjaldfrjáls en á 

móti kemur að ætlast er til að þeir sem þar dvelji komi á einhvern hátt á framfæri því 

sem þeir vinna að á meðan á dvölinni stendur (Gunnarsstofnun - Skriðuklaustur, e.d.-

b).   
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*Listhús Artist Residency Program, Ólafsfirði  

Listhús, gestavinnustofa, er staðsett á Norðurlandi, nánar tiltekið á Ólafsfirði (Listhús 

ses., 2016-e). Listhús var stofnað árið 2012 (Listhús ses., 2016-b) og í stjórn félagsins 

sitja þrír aðilar, Kristlaug Svavarsdóttir, Alice Liu Shok Han og Sigurður Svavarsson 

en varamenn eru þau Hjörleifur Hjálmarsson og Laura Marconi (Listhús ses., 2016-c).  

  Gestavinnustofa Listhúss getur tekið á móti 8-14 listamönnum á sama tíma í 

þremur húsum á Ólafsfirði. Listamenn stjórna vinnu sinni alfarið sjálfir á meðan á 

dvölinni stendur en við lok dvalarinnar er venjulega sýning listamanna á verkum sem 

unnin hafa verið. Listamönnum er einnig frjálst að setja upp sýningar annars staðar í 

bænum eða taka þátt í verkefnum og sýningum sem standa yfir á meðan á dvölinni 

stendur. Hægt er að dvelja í stuttan tíma eða til lengri tíma í einu en í boði er nokkrar 

leiðir fyrir listamenn að sækja um. Það sem í boði er, er hefðbundin 

gestavinnustofudvöl í takmarkaðan tíma, að búa í og starfa sem listamaður og 

starfsmaður Listhúss til lengri tíma, skiptinám í Listhúsi (Erasmus), tímabundin staða 

gestgjafa í Listhúsi og að lokum þátttaka í Skammdegishátíð sem er listahátíð, haldin 

á Ólafsfirði í svartasta skammdeginu (Listhús ses., 2016-a).     

Húsnæði Listhúss er eins og áður segir á þremur stöðum í bænum. Listhús 10 

er aðalhúsnæðið þar sem allt að sex listamenn geta dvalið. Húsið er 216 fermetrar, 

með fjórum svefnherbergjum, stóru baðherbergi, stofu og borðstofu, þremur 

vinnustofum, 35 fermetra sýningarrými og bókasafni. Listhús 12 er 160 fermetrar, á 

tveimur hæðum, með fjórum svefnherbergjum og tveimur vinnustofum. Húsið rúmar 

allt að sex manns en svefnherbergin eru stór og vinnustofurnar 15 og 25 fermetrar 

(Listhús ses., 2016-d). Þriðja húsið kallast Staður en þar er um að ræða 60 fermetra 

íbúð án sérstakrar vinnustofu og henta híbýlin því frekar listamönnum eins og 

kvikmyndagerðarfólk, rithöfunda eða ljósmyndara sem þurfa ekki stóra vinnuaðstöðu 

(Listhús ses., 2016-d).   

 

*LungA skólinn, Seyðisfirði 

Árið 2000 var LungA listahátíð ungs fólks fyrst haldin á Seyðisfirði. Á þessari 

alþjóðlegu listahátíð er listum, menningu og sköpun fagnað með fyrirlestrum, 

námskeiðum og fleiri viðburðum og við lok hátíðarinnar er uppskeruhelgi með 

sýningum og tónleikum. LungA listahátíð hefur skapað sér gott orðspor bæði hér 

heima og erlendis enda andrúmsloftið gott og þau námskeið sem haldin eru á hátíðinni 

af miklum gæðum (LungA, e.d.-d). Árið 2006 fékk LungA listahátíð til að mynda 
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Eyrarrósina, viðurkenningu fyrir framúrskarandi menningarverkefni (Listahátíð í 

Reykjavík, e.d.). LungA listahátíð er viðburður án hagnaðarsjónarmiða og er styrktur 

af fyrirtækjum, einkaaðilum og opinberum sjóðum. Helstu bakhjarlar hátíðarinnar eru 

Seyðisfjarðarkaupstaður, Evrópa unga fólksins og Uppbyggingarsjóður Austurlands 

(áður Menningarráð Austurlands). Í LungA ráði sitja sex aðilar, einn 

framkvæmdastjóri og fimm aðrir (Seyðisfjarðarkaupstaður, e.d.-a).   

Árið 2010 kom upp hugmynd um að stofna skóla á Seyðisfirði út frá 

hugmyndafræði LungA, hugmyndin varð að veruleika og fyrsti hópurinn hóf nám við 

skólann árið 2014. Dagsdaglega er LungA listahátíðin og LungA skólinn rekið sitt í 

hvoru lagi en heitið, hugmyndafræðin og gildin eru þau sömu (LungA, e.d.-d). LungA 

skólinn er tilraunakenndur listaskóli sem var stofnaður árið 2013. Skólinn er sjálfstæð 

stofnun sem stýrt er af listamönnum en skólastjórar eru Jonatan Spejlborg og Lasse 

Høgenhof. Skólinn er alþjóðlegur og hann sækja nemendur á ýmsum aldri, alls staðar 

að úr heiminum. Við nám í skólanum eru nemendur umkringdir list og listamönnum, 

þeir taka þátt í samræðum um listsköpun og fá þjálfun í listrænum skilningi. 

Stjórnendur skólans leggja sig fram við að gefa nemendum kost á tilraunakenndri 

menntun, rannsóknum og reynslu. Á hverju ári er boðið upp á tvær 12 vikna annir 

(Seyðisfjarðarkaupstaður, e.d.-b) og borga nemendur ákveðin skólagjöld fyrir dvölina. 

Nemendur búa í húsnæði skólans á Seyðisfirði en í boði eru þrjár heimavistir sem 

staðsettar eru á þremur stöðum í bænum. Á sumrin er húsnæðið notað sem hótel og 

farfuglaheimili en yfir þessar tvær 12 vikna annir er húsnæðið einungis fyrir 

nemendur skólans. Þrátt fyrir smæð Seyðisfjarðar má þar nálgast alla helstu þjónustu 

(LungA, e.d.-a). Skólinn nýtur stuðnings ýmissa aðila, bæði einkaaðila og opinberra 

aðila eins og til dæmis Seyðisfjarðarkaupstaðar, Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins, Atvinnuþróunarsjóðs Austurlands og 

Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands (LungA, e.d.-c).   

 Meðfram LungA skólanum er í boði eins konar gestavinnustofu dagskrá. Um 

er að ræða 12 vikna dagskrá þar sem listamönnum býðst að koma með sína vinnu inn 

í skólann og starfa við sín verk til hliðar við það sem er í gangi í skólanum enda eru 

þessar gestavinnustofur í raun hluti af LungA skólanum sjálfum (LungA, e.d.-b).   

 

*Nes listamiðstöð, Skagaströnd  

Nes listamiðstöð, Skagaströnd, var stofnuð í mars árið 2008 (Hrafnhildur 

Sigurðardóttir, 2010). Stofnendur Ness eru Sveitarfélagið Skagaströnd og 
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Byggðastofnun (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 2009) en í upphafi lagði Byggðastofnun 

til húsnæði til rekstursins sem hlutafé og sveitarstjórn Skagastrandar lagði til sjö 

milljónir króna (Feykir, 2008). Markmiðið með stofnun listamiðstöðvarinnar var að 

koma fyrrum fiskvinnslubyggingum staðarins í notkun á ný, skapa vettvang fyrir 

alþjóðleg samskipti listamanna þar sem starfandi listamenn fengju tækifæri til að 

koma saman og vinna að hugsjónum sínum (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 2009). Í júní 

2008 komu fyrstu listamennirnir til dvalar í miðstöðinni svo hlutirnir gerðust mjög 

hratt í upphafi starfseminnar. Til að byrja með var tekið á móti fimm til átta 

listamönnum á mánuði en strax vorið 2009 var ljóst að það þyrfti að tvöfalda 

starfsemina til þess að anna eftirspurn og frá því í byrjun maí 2009 hefur verið hægt 

að taka á móti fimmtán listamönnum hvern mánuð (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 2010).  

Nes er gestavinnustofa þar sem listamenn skipuleggja vinnu sína algjörlega 

sjálfir og er áhersla lögð á að þeir njóti frelsis til sköpunar og starfi í 

gestavinnustofunni á sínum eigin forsendum en Nes vinnur að því að veita rými þar 

sem öllum listformum er fagnað og þau samþykkt (NES Artist Residency, e.d.-d). Í 

hverjum mánuði eru skipulagðir þrír viðburðir, listamannaspjall þar sem listamenn 

geta rætt saman og/eða kynnt starf sitt, sameiginlegur kvöldverður og opið hús þar 

sem mögulegt er fyrir listamennina að sýna vinnu sína og kynna fyrir gestum og 

gangandi (NES Artist Residency, 2017).    

Framkvæmdastjórar Ness eru þær Kerryn McMurdo og Vicki O´Shea. Kerryn 

og Vicki hafa báðar bakgrunn í listum auk reynslu í stjórnun innan listaheimsins. Í 

stjórn Ness sitja sex aðilar, Halldór Ólafsson, Hallbjörn Björnsson, Hrafnhildur 

Sigurðardóttir, Signý Ósk Richter, Sigríður Þorgrímsdóttir og Steindór Haraldsson 

sem öll koma úr nokkuð ólíkum áttum en hér er meðal annars um að ræða starfsmann 

Byggðastofnunnar, bæjarstjórnarmeðlim og kennara (NES Artist Residency, e.d.-h). 

 Staðsetningin sem um ræðir er einstök og eru listamenn hvattir til þess að nýta 

sér umhverfið til innblásturs. Þátttaka samfélagsins á Skagaströnd og nágrenni er líka 

mikil og eru íbúar hvattir til þess að taka eins mikinn þátt í starfsemi Ness og þeir 

vilja (NES Artist Residency, e.d.-d). Hjá Nesi er mikill vilji að koma á sambandi milli 

listamanna og samfélagsins og ef áhugi er fyrir hendi er til að mynda möguleiki fyrir 

listamenn að starfa sem sjálfboðaliðar við kennslu í sinni listgrein, til dæmis fyrir 

áhugasama nemendur grunn- eða framhaldsskólans á svæðinu (NES Artist Residency, 

2017). Það má því segja að samband gestavinnustofunnar, listamannanna og íbúa 

Skagastrandar sé að mörgu leyti gagnvirkt og Nes því ágætis dæmi um það hvað 
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gestavinnustofa fyrir listamenn getur gert fyrir íbúa svæðisins þar sem vinnustofan er 

starfrækt.     

Starfsemi gestavinnustofunnar er studd af sveitarfélaginu Skagaströnd, 

Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV) og Sóknaráætlun Norðurlands 

vestra. Nes er auk þess í samstarfi við fyrirtæki og einstaklinga á staðnum enda er 

einn helsti kostur gestavinnustofunnar staðsetning hennar, samfélagið er lítið og náið 

og flestir tilbúnir að aðstoða listamenn sem koma til dvalar eins og hægt er (NES 

Artist Residency, e.d.-b). Nes er auk þess í góðu samstarfi við bæði grunn- og 

framhaldsskóla á svæðinu, The Iceview, tímarit um bókmenntir og listir á Íslandi, 

gestavinnustofu í Þýskalandi, Listaráð Manitoba og aðila innan svæðisins (NES Artist 

Residency, e.d.-f).   

Nes hefur yfir að ráða þremur húsum þar sem listamenn búa á meðan á dvöl 

þeirra á Skagaströnd stendur og er gistirými fyrir allt að 16 listamenn í einu. Öll húsin 

eru í göngufæri við vinnustofuna (NES Artist Residency, e.d.-a). Listamenn af öllu 

tagi eru velkomnir til starfa í Nesi, myndlistarfólk, tónlistarfólk, dansarar, rithöfundar 

og aðrir. Aðal vinnustofa Ness er við Fjörubraut 8. Þar hafa listamennirnir aðgang 

allan sólarhringinn á meðan á dvöl þeirra stendur en auk þessarar vinnustofu er 

möguleiki á að útvega sérstök rými fyrir rithöfunda, dansara og tónlistarfólk (NES 

Artist Residency, e.d.-e). Vinnustofan er staðsett í gamalli fiskverksmiðju sem nú 

hýsir opna vinnustofu, stórt rými þar sem listamenn starfa í nálægð við hvern annan. Í 

vinnustofunni má finna eitt einstaklingsrými sem hefur verið útbúið í gömlum 

frystiklefa sem nýtist sem vinnuaðstaða eða sýningarrrými og ýmis tæki og tól eru til 

staðar í Nesi sem listamenn geta nýtt sér við vinnu sína (NES Artist Residency, 2017). 

Rithöfundar eru ekki síður velkomnir til starfa í Nesi. Þeir fá þá aðgang að 

Rannsóknarsetri Háskóla Íslands allan sólarhringinn og geta skipulagt ýmsar 

uppákomur þar ef þeir kjósa svo (NES Artist Residency, e.d.-g).   

Í gömlu salthúsi á Skagaströnd er stefnan sett á að opna gestavinnustofu fyrir 

hópa, listahópa ýmis konar, háskólahópa og fleiri hópa sem óska eftir því að komast í 

rými þar sem mögulegt er að vinna saman að verkefnum. Áætlað er að þarna verði sjö 

tveggja manna herbergi með öllu til alls og verður dvalartíminn tvær eða fjórar vikur í 

senn, jafnvel lengur sé þess óskað (NES Artist Residency, e.d.-c).  

 Á heimasíðu Ness má auðveldlega nálgast alhliða handbók fyrir þá listamenn 

sem huga að dvöl í gestavinnustofunni. Í þessari handbók má finna allar helstu 

upplýsingar um staðsetningu, hvernig á að komast á staðinn, bílaleigu, þjónustu á 
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staðnum, veðrið, uppbyggingu vinnustofunnar og margt fleira (NES Artist Residency, 

2017).  

 

Saga Residency, Eyrarbakka  

Saga Residency er staðsett á Eyrarbakka á Suðurlandi. Samfélagið á Eyrarbakka hefur 

mikið upp á að bjóða; sögu, þekkingu, sérþekkingu á ýmsum sviðum og margt fleira 

og skiptir samvinna hér miklu máli. Gestir dvelja í tíu daga í senn og deila gistirými, 

máltíðum og vinnuaðstöðu og er vinnustofan innblásin af ólíkri reynslu gesta auk 

reynslu samfélagsins á staðnum. Hér er samstarfið hjarta upplifunarinnar en aðal 

atriðið er að stuðla að þýðingarmiklum tengslum milli fólks ásamt því að auka 

sjálfstraust gesta á skapandi sviði og auka leiðtogahæfni. Unnið er að þessum 

markmiðum með samvinnu milli ólíkra hópa fólks. Markmið gestavinnustofunnar er 

að fá listamenn af mismunandi sviðum og löndum til starfa og lögð er áhersla á að  

hugtakið „listamaður“ er vítt og því í raun engin takmörk sett (Saga Residency, e.d.).   

Listamenn eru mikilvæg rödd í hvers konar samfélagslegum hreyfingum og 

ættu samkvæmt því sem fram kemur á heimasíðu vinnustofunnar að vera í farabroddi 

í því að móta framtíðina. Listamenn leggi til ólík sjónarmið, skapandi hugmyndir, 

róttæka tjáningu innan umhverfishreyfinga og komi til með að halda áfram að spila 

stórt hlutverk í því að hvetja til vitundar, virkja samfélög og hvetja til aðgerða. Við 

lok dvalar í Saga Residency er talað um að gestir verði hluti af sístækkandi tengslaneti 

alþjóðlegra listamanna sem eru tilbúnir að nýta þekkingu sína til jákvæðra áhrifa í 

heiminum (Saga Residency, e.d.).        

 

*Skaftfell, Myndlistarmiðstöð Austurlands, Seyðisfirði  

Árið 1996 fékk Skaftfellshópurinn svokallaði, áhugamannahópur um listir og 

menningu, húsið að Austurvegi 42 á Seyðisfirði að gjöf frá hjónunum Garðari 

Eymundssyni og Karólínu Þorsteinsdóttur. Skaftfell er í dag sjálfseignarstofnun og 

hefur verið frá árinu 1998 þegar listamiðstöðin var stofnuð en í gegnum árin hefur 

stofnunin þegið fjárstyrki frá ríki og bæjarfélagi. Í Skaftfelli er rekin listamiðstöð, 

gestavinnustofur fyrir listamenn og fræðslustarf á öllum skólastigum (Skaftfell – 

Myndlistarmiðstöð Austurlands, 2017-b).  

Í stjórn stofnunarinnar sitja aðilar fyrir hönd Bandalags íslenskra listamanna, 

Skaftfellshópsins, gefenda hússins og Seyðisfjarðarkaupstaðar en forstöðumaður 

Skaftfells sinnir störfum sem snúa að rekstri stofnunarinnar með aðstoð stjórnarinnar 
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og Skaftfellshópsins. Fagráð er síðan starfandi innan stofnunarinnar og skipuleggur 

það alla listræna starfsemi frá ári til árs (Skaftfell – Myndlistarmiðstöð Austurlands, 

2017-b). Starfsmenn Skaftfells eru fjórir talsins og koma allir, á einn eða annan hátt, 

úr heimi listarinnar (Skaftfell – Myndlistarmiðstöð Austurlands, 2017-c). Árið 2013 

hlaut Skaftfell hina eftirsóttu viðurkenningu, Eyrarrósina (Listahátíð í Reykjavík, 

e.d.).    

Gestavinnustofum Skaftfells er ætlað að veita listamönnum rými til að vaxa og 

skapa í litlu samfélagi þar sem möguleikarnir eru óteljandi. Þeim er einnig ætlað að 

stuðla að samfélagi heimamanna og listamanna og skapa aðstæður fyrir skapandi 

samræður listarinnar og hversdagsleikans. Vinnustofurnar eru aðallega ætlaðar 

myndlistarmönnum en listamönnum sem vinna í faggreinum sem tengjast myndlist er 

frjálst að senda inn umsóknir. Hópar listamanna og fjölskyldur þeirra geta einnig sótt 

um að dvelja í gestavinnustofum Skaftfells en dvalartíminn er frá einum og upp í sex 

mánuði í senn. Listamenn skipuleggja sjálfir sitt starf í gestavinnustofunum með 

aðstoð frá starfsfólki Skaftfells og listamönnum er einnig frjálst að taka þátt í 

fjölbreyttu fræðslustarfi sem fram fer í listamiðstöðinni (Skaftfell – 

Myndlistarmiðstöð Austurlands, 2017-d).  

 Gestavinnustofurnar eru staðsettar í þremur húsum á Seyðisfirði sem öll eru í 

göngufæri við Skaftfell. Öll húsin hafa tvö svefnherbergi og helstu aðstöðu til dvalar 

auk þess sem þar má finna vinnuaðstöðu og vinnuborð fyrir listamenn. Listamenn sem 

dvelja í gestavinnustofum fá einnig aðgang að sameiginlegu, fjölnota rými þar sem 

þeir geta unnið. Mögulegt er að velja á milli þess að búa ein/n í gestavinnustofu eða 

deila húsi með öðrum listamanni. Í gestavinnustofum Skaftfells er síðan mögulegt að 

fá leigt rými fyrir hópa sem vilja koma, dvelja og vinna að verkum sínum (Skaftfell – 

Myndlistarmiðstöð Austurlands, 2017-a).   

  

Sláturhúsið - Menningarsetur, Egilsstöðum  

Sláturhúsið við Kaupvang á Egilsstöðum er eitt elsta hús bæjarins. Húsið gegndi 

lengi, eins og nafnið gefur til kynna, hlutverki sláturhúss en árið 2003 var allri slátrun 

hætt í húsinu og var það notað sem geymsla þar til það tók við þessu nýja hlutverki. Í 

nokkur ár var hugmyndin að breyta húsinu sem er 1514 fermetrar að stærð, í einhvers 

konar menningarhús og komu margir aðilar að þeim undirbúningi. Í desember 2005 

samþykkti bæjarstjórn að fá Þróunarfélag Austurlands til þess að gera þarfagreiningu 

og viðskiptaáætlun um nýtingu á húsinu en það fól meðal annars í sér að athuga 
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notagildi hússins, skoða hverjar nauðsynlegar breytingar væru og koma með tillögu 

að mögulegri fjármögnun. Ári síðar var gengið frá kaupum Fljótsdalshéraðs á 

Sláturhúsinu sem áður var í eigu Kaupfélags Héraðsbúa (Menningarmiðstöð 

Fljótsdalshéraðs – Sviðslistamiðstöð Austurlands, 2016-c). 

Nú í dag hýsir Sláturhúsið ýmis konar starfsemi. Menningarmiðstöð 

Fljótsdalshéraðs (MMF) er til dæmis með aðsetur í Sláturhúsinu en hlutverk MMF er 

að stuðla að og standa fyrir eflingu menningar- og listastarfs. Menningarmiðstöðin 

starfar undir menningarfulltrúa Fljótsdalshéraðs og heyrir undir Menningarmálanefnd 

en forstöðumaður er Unnar Geir Unnarsson (Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs – 

Sviðslistamiðstöð Austurlands, 2016-b). Vegahúsið sem er eins konar félagsmiðstöð 

fyrir ungt fólk er einnig til húsa í Sláturhúsinu (Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs – 

Sviðslistamiðstöð Austurlands, 2016-e) og svo er þar lítil listamannaíbúð, 

gestavinnustofa, sem nefnist Kaffistofan (Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs – 

Sviðslistamiðstöð Austurlands, 2016-a).  

 MMF leggur áherslu á öflugt samstarf við bæði íslenska og erlenda listamenn 

og hópa og er gestavinnustofan Kaffistofan því í boði fyrir alla listamenn, hvort sem 

þeir eru íslenskur eða erlendir. Markmið MMF er einfaldlega að auðga list og 

menningu almennt á Fljótsdalshéraði og með sérstökum valferlisreglum við mat á 

umsóknum listamanna og hópa sem sækja um leigu á vinnustofum og mat á 

umsóknum um listamannaíbúð eiga allir að sitja við sama borð, óháð tengslum, 

völdum eða öðru (Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs – Sviðslistamiðstöð 

Austurlands, 2016-d).    

 

*Textílsetur Artist Recidency, Blönduósi  

Textílsetur Íslands, Blönduósi, var stofnað árið 2005 og hefur frá stofnun verið 

staðsett í gamla Kvennaskólanum á staðnum. Í upphafi Textílsetursins voru átta konur 

sem tóku það að sér að setja upp sýningu á munum Kvennaskólans en upp frá því 

hófst vinna við að gera húsið upp. Hópurinn Vinir Kvennaskólans komu munum 

skólans svo í sýnilegt form til framtíðar og er unnið að gerð minjastofu. Í húsinu er 

auk sýningarrýmis, vinnustofa listamanna, svefnaðstaða listamanna, Háskólasetur og 

kennsla grunnskólans í heimilisfræði og smíði. Starfsemin er í stöðugri þróun en í 

framtíðinni er áætlað að fleiri stofnanir hafi starfsemi sína í húsinu (Textílsetur 

Íslands, 2017-d).  
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 Textílsetur var stofnað af Áshreppi, Blönduósbæ, Bólstaðarhlíðarhreppi, 

Byggðastofnun, Heimilisiðnaðarfélagi Íslands, Heimilisiðnaðarsafninu, Héraðsnefnd 

A-Húnvetinga, Rósu E. Rósinkrans Helgadóttur, Sveinsstaðahreppi, 

Svínavatnshreppi, Teiknistofunni Tjarnargötu 4, Textílfélagi Íslands, Textíl ehf. og 

Torfalækjarhreppi. Í stjórn sitja þrír aðilar, Arnar Þór Sævarsson, Helga Thoroddsen 

og Jóhanna Helga Halldórsdóttir en forstöðukona er Jóhanna Erla Pálmadóttir. 

Textílsetur er í samvinnu við þó nokkrar stofnanir og má þar nefna Nes listamiðstöð, 

Listaháskóla Íslands og Myndlistaskólann í Reykjavík (Textílsetur Íslands, 2017-b).   

 Gestavinnustofa Textílseturs hefur það að markmiði að skapa andrúmsloft sem 

hvetur listamenn og fræðimenn innan textílsviðsins til þess að skapa og gera tilraunir í 

vinnu sinni en gestir skipuleggja og stjórna vinnu sinni sjálfir á meðan á dvölinni 

stendur. Vinnuaðstaðan samanstendur af herbergi með vefstólum, aðstöðu til litunar á 

efnum, saumavélum og vinnuborðum (Textílsetur Íslands, 2017-f). Gestavinnustofan 

er ekki skóli þar sem listamenn geta fengið kennslu við vinnu á textíl heldur verða 

listamenn að hafa kunnáttu og þekkingu í farteskinu sem nýtist við vinnu þeirra á 

meðan á dvölinni stendur (Textílsetur Íslands, 2017-c). Gistiaðstaða listamanna sem 

dvelja við störf í Textílsetrinu er staðsett innan sama húsnæðis og vinnuaðstaðan. Um 

er að ræða heimavistarherbergi sem innihalda allt það helsta sem til þarf en 

eldhúsaðstaða er sameiginleg ásamt sameiginlegri setustofu og sameiginlegum 

baðherbergjum (Textílsetur Íslands, 2017-e).  

Tekið er við umsóknum um dvöl í gestavinnustofunni allt árið um kring og er 

sótt um fyrir einn mánuð í senn. Aðgangur listamanna að vinnustofum er 

ótakmarkaður og við lok dvalar er haldin svokölluð „opin vinnustofa“. Listamönnum 

er einnig frjálst að setja upp sýningar í aðstöðu Textílseturs, „Bílskúr Gallerí“ sem er 

staðsett í húsi handan götunnar (Textílsetur Íslands, 2017-a).      

 

The Westfjords Residency, Þingeyri  

Árið 2005 kom dansk-belgíska parið Wauter van Hoeymissen og Janne Kristensen til 

Þingeyrar og hóf að gera upp gamalt, sögufrægt hús á staðnum. Árið 2009 opnuðu 

þau Wauter og Janne svo kaffihús sem þau nefndu Simbahöllina með það 

langtímamarkmið í huga að skapa rými fyrir menningu á Vestfjörðum. 

Gestavinnustofan sem hér um ræðir er hluti af þeirri sýn (The Westfjords Residency, 

e.d.-a) en starfsemin er studd af Uppbyggingarsjóði Vestfjarða sem er hluti af 

Sóknaráætlun Vestfjarða. Uppbyggingarsjóðurinn veitir styrki til atvinnuþróunar, 
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menningar og nýsköpunar í umdæminu og er í umsjón Fjórðungssambands 

Vestfirðinga (Fjórðungssamband Vestfirðinga, e.d.). Á sumrin er auk kaffihússins 

rekin fjallahjóla- og hestaleiga á staðnum en yfir vetrartímann hægist um á svæðinu 

og er listamönnum þá boðið upp á tækifæri til þess að koma og starfa við list sína, 

hleypa nýjum hugmyndum út í samfélagið og deila skapandi sýn. Listamönnum á 

öllum sviðum er velkomið að sækja um dvöl í gestavinnustofunni en meðal 

listamanna sem hafa dvalið í vinnustofunni eru ljósmyndarar, teiknarar, dansarar, 

tónlistarfólk og fleiri (The Westfjords Residency, e.d.-a).  

 Frá því að Simbahöllin opnaði hafa alþjóðlegir sjálfboðaliðar starfað á 

kaffihúsinu yfir annasamasta tímann. Í skiptum fyrir vinnu fá sjálfboðaliðarnir 

húsnæði og möguleika á að nýta sér það sem Simbahöllin hefur upp á að bjóða. 

Samkvæmt Wauter og Janne fylgir þessum sjálfboðaliðum alþjóðlegur andvari sem 

auðgar samfélagið (The Westfjords Residency, e.d.-b). Þingeyri er lítill, 250 manna 

bær á norðanverðum Vestfjörðum. Á staðnum má nálgast allar helstu nauðsynjar 

ásamt sundlaug, íþróttahúsi, grunnskóla og fleira en ef eitthvað vantar upp á er stutt 

inn á Ísafjörð þar sem öll helsta þjónusta er til staðar (The Westfjords Residency, e.d.-

c).  

Gestavinnustofan er opin frá miðjum september fram í byrjun maí ár hvert en 

yfir sumartímann er það kaffihúsareksturinn og fleira honum tengt sem tekur yfir. 

Gestavinnustofan býður í raun upp á tvær skipulagðar leiðir fyrir listamenn. 

Einstaklingar geta sótt um dvöl í vinnustofunni og er allt starf listamannsins þá 

skipulagt af honum sjálfum. Hann skipuleggur allt starf sitt, sér um matargerð að 

fullu, ferðamáta og allt saman (The Westfjords Residency, e.d.-e). Hin leiðin er tíu 

daga hópvinnustofa þar sem tíu alþjóðlegum listamönnum býðst að taka þátt en þetta 

er gert tvisvar sinnum á ári hið minnsta. Gestavinnustofan er þá skipulögð með það að 

markmiði að kynna listamenn fyrir hverjum öðrum, hvetja þá til að læra hver af 

öðrum ásamt því að fá innblástur af lífinu á Vestfjörðum. Listamenn og 

listamannahópar eru hvattir til þess að tengjast samfélaginu á einhvern hátt á meðan á 

dvölinni stendur og eru Wauter og Janne meira en tilbúin til þess að aðstoða við 

uppsetningu á lokasýningu á verkum hópsins ef vilji er fyrir því (The Westfjords 

Residency, e.d.-d).    

Aðalhúsnæði The Westfjords Residency er Hafnarhúsið. Húsið er 160 

fermetrar á tveimur hæðum og innan þess má finna nokkrar mismunandi 

vinnuaðstöður ásamt setustofum. Í Hafnarhúsinu er stórt rými þar sem gestir geta 
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slakað á, spjallað og fleira en í húsinu má einnig finna baðherbergi og lítið eldhús. 

Kaffihúsið Simbahöllin er líka í boði sem vinnurými fyrir listamenn ásamt því að 

mögulegt er að koma því við að listamenn fái aðgang að íþróttasal, félagsheimili 

bæjarins og öðru húsnæði. Fullbúin gistiaðstaða fyrir gesti gestavinnustofunnar er 

staðsett í öðrum húsum innan bæjarmarka Þingeyrar og því lítið mál að komast a milli 

staða (The Westfjords Residency, e.d.-d).    

 

Verksmiðjan á Hjalteyri (verkefni í þróun)  

Árið 2008 stofnaði hópur listafólks, Jóna Hlíf Halldórsdóttir, Hlynur Hallsson, 

Þórarinn Blöndal, Aðalheiður Eysteinsdóttir, Arna Valsdóttir, Arnar Ómarsson, Lene 

Zachariassen, Veronique Legros og Gústav Geir Bollason með sér félag til þess að 

koma á starfsemi í gamalli síldarverksmiðju á Hjalteyri við Eyjafjörð. Víða hafa 

listamenn nýtt óvenjulegar, illa farnar og gamlar byggingar á nýjan máta, til dæmis 

með verkefnum eins og hér um ræðir og gamla síldarverksmiðjan því ekki sú eina. 

Verksmiðjan er 1500 fermetrar að stærð og inniheldur krefjandi rými sem veita 

listamönnum innblástur. Húsið sjálft, saga þess og umhverfið kveikir einnig 

hugmyndir hjá listamönnum sem sýna verk sín á staðnum (Verksmiðjan á Hjalteyri, 

e.d.-c). 

 Myndlistin hefur alltaf verið aðalatriði í Verksmiðjunni, í formi sýninga og 

kennsluverkefna. Listafólk sem hefur starfað í Verksmiðjunni hefur bæði verið 

íslenskt og erlent en Verksmiðjan hefur þó yfirleitt lagt áherslu á að vera umfram allt 

vettvangur ungra listamanna. Þá hefur verið lögð áhersla á að verkin sem sýnd eru, 

verði til á staðnum og að rýmin séu ekki bara sýningarrými heldur vinnuaðstaða fyrir 

listamenn. Verksmiðjan er til að mynda í samstarfi við Listaháskóla Íslands og 

erlendar skólastofnanir og hlaut Verksmiðjan Eyrarrósina árið 2016 fyrir 

framúrskarandi menningarverkefni (Verksmiðjan á Hjalteyri, e.d.-c). Rekstur 

Verksmiðjunnar er styrktur af Myndlistarsjóði, sveitarfélaginu Hörgársveit, Ásprenti 

og Sóknaráætlun Norðurlands eystra (Verksmiðjan á Hjalteyri, e.d.-b).    

Starfsemin í Verksmiðjunni hefur aðallega verið virk yfir sumartímann og þá í 

formi sýninga og viðburða frá byrjun maí og fram í lok september. Þó gæti orðið 

breyting þar á, á næstunni, enda standa yfir framkvæmdir við gestavinnustofur sem 

eru komnar nokkuð áleiðis. Áætlað er að yfir vetrartímann verði Verksmiðjan 

aðallega ætluð fyrir gestalistamenn ásamt því að þar verði haldin námskeið og minni 

viðburðir (Verksmiðjan á Hjalteyri, e.d.-c). Gestavinnustofan verður 250 fermetra, 
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innréttuð vinnustofa í miðju byggingarinnar. Þar fyrir utan koma gestalistamenn til 

með að hafa aðgang að tveimur óupphituðum rýmum, annað 528 fermetrar að stærð 

og hitt 295 fermetrar. Til að byrja með verður gistiaðstaða fyrir einn listamann í 

nærliggjandi húsi þar sem um ræðir rúmgott herbergi með baðherbergis- og 

eldunaraðstöðu og verður gestavinnustofan leigð út haust, vetur og vor. 

Gestalistamenn munu koma og starfa á eigin vegum en við lok dvalarinnar munu þeir 

hafa möguleika á því að kynna afrakstur dvalarinnar og fá nokkra helstu 

sýningarstjóra, safnstjóra og forráðamenn sýningarsala svæðisins til þess að koma á 

staðinn að sjá og ræða um verkin. Gerð gestavinnustofunnar er verkefni sem er í 

þróun en gert er ráð fyrir að mögulegt verði að taka á móti fleirum en einum 

listamanni í einu eftir því sem líður á (Verksmiðjan á Hjalteyri, e.d.-a).        

 

3.1.  NIÐURLAG  
Gestavinnustofurnar eru eins mismunandi og þær eru margar. Þó er, eins og hefur 

áður verið nefnt, sameiginlegt með þeim flestum að mikil áhersla er lögð á 

listamanninn sjálfan og að hann fái að njóta sín sem best. Margar þeirra virðast einnig 

hafa það að markmiði að efla staðinn þar sem þær eru starfræktar og hafa jákvæð áhrif 

á bæði umhverfi og samfélag með starfi sínu. Gestavinnustofurnar 29 eru staðsettar 

víða um landið og lang flestar þeirra á landsbyggðinni. Það vekur raunar athygli 

hversu fáar gestavinnustofur eru á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni þess. Um leið er 

áhugavert hversu margar gestavinnustofur eru staðsettar á Austurlandi og Norðurlandi 

eystra eða alls 14 af þeim 29 sem starfandi eru á landinu öllu. Á mynd 1 má sjá fjölda 

gestavinnustofa í hverjum landshluta.   

 

 
Mynd 1. Fjöldi gestavinnustofa í hverjum landshluta   
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Á myndinni má einnig sjá að átta gestavinnustofur eru starfandi á Austurlandi sem er 

stór hluti allra gestavinnustofa á landinu. Þessi staðreynd vekur vissulega upp ýmsar 

spurningar sem gæti verið fróðlegt að leita svara við með frekari rannsóknum.  

Menningarsamningar ríkisins við sveitarfélög hafa verið gerðir frá árinu 2001. 

Tilgangur þessara samninga er að efla menningarstarf á viðkomandi landsvæði og 

beina stuðningi ríkis og sveitarfélaga við slíkt starf í einn farveg 

(Menningarsamningar gerðir við sveitarfélög, 2007). Í úttekt sem Capacent gerði á 

framkvæmd menningarsamninga árin 2011-2013 kom í ljós að Austurland kom best 

út allra landsvæða. Austfirsk sveitarfélög voru fyrst til þess að gera 

menningarsamning við ríkið sem er talið skipta miklu máli í árangri landsvæðisins á 

þessu sviði. Á Austurlandi er einnig sterkasta sambandið milli menningarfulltrúa og 

grasrótarinnar og samfélagsins alls og hvatinn til að búa til ný og áhugaverð verkefni 

á svæðinu er sannarlega til staðar (Gunnar Gunnarsson, 2013).  

Helstu ástæður þess að svo margar gestavinnustofur eru á Austurlandi gætu 

því verið þær að sveitarfélögin á svæðinu hafa stutt vel við starfsemi tengda listum og 

menningu í töluverðan tíma. Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar má telja 

líklegt að sveitarfélögin njóti góðs af því á margan hátt að hafa þessa starfsemi á 

sínum svæðum og sjái því hag sinn í því að styðja við starfsemina. 

Einnig er möguleg ástæða sú að þar sem sveitarfélög hafa misst frá sér 

byggðakvóta eða annað sem tengist helstu atvinnugreinum á hverjum stað, hafi fólk 

gripið til þess ráðs að nýta ónýtt húsnæði á stöðunum til atvinnusköpunar og þá séu 

tækifæri í listum og menningu vinsæll kostur. Það þarf heldur oftar en ekki nema 

örfáa aðila sem tilbúnir eru að hefja uppbyggingu og atvinnusköpun til þess að koma 

af stað öldu skapandi tækifæra í litlum sveitarfélögum. Dæmi um þetta má sjá á 

Patreksfirði þar sem hjónin Aron Ingi Guðmundsson og Julie Gasiglia gerðu upp 

gamalt hús í bænum og stofnuðu þar Húsið – House of Creativity í júní árið 2017. 

Markmið stofnunarinnar var að efla og virkja menningar- og listastarfsemi á 

sunnanverðum Vestfjörðum en í Húsinu er fjölbreytt dagskrá í boði, listasýningar, 

skapandi vinnustofur og fleira (Patreksfjörður: House of creativity, 2017).            
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4. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 
Í þessum kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar, rannsóknaraðferð 

lýst, farið yfir það hvernig staðið var að vali á þátttakendum, fjallað um hönnun 

rannsóknarinnar og rannsóknarnálgun. Þá er framkvæmd rannsóknarinnar og aðgengi 

að gögnum skoðað. Í lok kaflans er fjallað um réttmæti, áreiðanleika og siðferðileg 

álitaefni rannsóknarinnar auk stöðu rannsakanda.      

 

4.1.  LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ 
Rannsóknaraðferðinni sem valið var að beita við þessa rannsókn er svokölluð 

tilviksrannsókn (e. case study). Tilviksrannsókn, eins og sú sem hér um ræðir, er 

eigindleg nálgun á viðfangsefni þar sem rannsakandinn gerir athugun á alvöru (e. real-

life) tilviki eða tilvikum yfir tíma með nákvæmri, „djúp“ (e. in-depth) gagnaöflun sem 

nær til heimilda af ýmsu tagi (Creswell, 2013). Í þessari rannsókn samanstóðu gögnin 

til að mynda af skýrslum, bókum, opinberum gögnum, vefsíðum, símtölum, fréttum af 

netmiðlum, YouTube myndskeiði og viðtölum en kerfisbundin gagnaöflun gagna 

tengdum viðfangsefninu er mjög mikilvæg í gagnasöfnunaráætlun allrar 

rannsóknarvinnu (Yin, 2014).  

Tilviksrannsóknir innihalda ítarlegar lýsingar á tilvikum og þemum tilvikanna 

(e. case themes) en mikilvægt er að gera sér grein fyrir að því fleiri sem tilvikin eru í 

hverri rannsókn, því minni er dýptin sem næst í hverju tilviki fyrir sig (Creswell, 

2013). Tilviksrannsóknir geta tekið til atburða, einstaklinga, hópa, deilda á 

sjúkrahúsum eða skipulagsheilda líkt og í þessari rannsókn. Tilviksrannsóknir geta 

auk þess ýmist verið lýsandi (e. descriptive) eða skýrandi (e. explanatory) og ýmist 

aftursæjar (e. retrospective) eða framsæjar (e. prospective). Sú sem hér um ræðir er 

lýsandi þar sem áherslan er á að skoða fá tilvik og átta sig á eðli þeirra og tengslum 

milli breyta og aftursæ þar sem tilvikin voru valin á grundvelli fyrirliggjandi gagna   

(Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013).  

Áður en rannsóknarspurningar voru settar fram og fullmótaðar var 

framkvæmd upplýsinga- og heimildaleit en við það að byrja á slíkri leit má komast að 

því hvað hefur áður verið skoðað í sambandi við viðfangsefnið auk þess sem 

rannsóknarspurningar verða markvissari og líklegri til þess að bæta við þann 

þekkingargrunn sem fyrir er. Hvað varðar rannsóknarspurningar í tilviksrannsóknum 

er mikilvægt að skilgreina þær vel svo rannsóknin verði ekki of víðtæk og reyndi 

rannsakandi eftir bestu getu að fara eftir því. Því næst skoðaði rannsakandi hvert tilvik 
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mjög vel og notaði við það ýmsar aðferðir í samræmi við spurningarnar sem settar 

voru fram (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013). Það má segja að 

djúpur skilningur á viðfangsefninu við lok rannsóknar sé eins konar merki um góða 

eigindlega tilviksrannsókn. Til þess að ná þessu er mikilvægt að rannsakandi leggi sig 

fram við að safna saman mörgum tegundum eigindlegra gagna því það að treysta á 

eina tegund gagna, til dæmis bara viðtöl, er venjulega ekki nóg til að ná þessum djúpa 

skilningi sem sóst er eftir (Creswell, 2013). Rannsakandi lagði sig því fram við að 

leita fanga sem víðast.  

Tilviksrannsóknir eru hins vegar ekki fullkomnar frekar en aðrar 

rannsóknaraðferðir. Í þessu samhengi hefur verið bent á að hætta sé á hlutdrægni þess 

sem framkvæmir rannsóknina og að tilvikið sem valið er, sé valið vegna þess að það 

er frekar óvenjulegt frekar en dæmigert fyrir það sem verið er að skoða. Einnig er 

talað um að möguleikar á hlutdrægni komi víða fram eins og til dæmis þegar ákveðið 

er hvaða gögn eigi að birta og hvaða gögnum eigi að sleppa eða hvað eigi að leggja 

sérstaka áherslu á. Því gerist það að tilviksrannsóknir staðfesti fordóma þeirra sem 

framkvæma þær og hafi við það takmarkað vísindalegt gildi. Þetta síðastnefnda atriði 

getur vissulega verið vandamál í mörgum rannsóknum en vegna þess hversu 

sveigjanlegar tilviksrannsóknir eru og hversu mikið þær treysta á hyggjuvit þess sem 

rannsakar, þá eru þær viðkvæmari en aðrar. Hlutdrægni er þó alls ekki bundin við 

þessa rannsóknaraðferð og er þessi gerð rannsókna meira að segja líkleg til að gefa 

rannsakandanum upplýsingar sem fá hann til að gerbreyta hugmyndum sínum um 

viðfangsefnið (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013).  

Tilviksrannsóknir geta nýst vel við að safna bakgrunnsupplýsingum svo 

mögulegt sé að gera yfirgripsmeiri rannsóknir innan félagsvísinda í framhaldinu enda 

er þessi nálgun ítarleg á þröngu viðfangsefni sem veldur því að í ljós koma 

mikilvægar breytur, ferli og samspil þar á milli sem hægt er að skoða nánar. 

Tilviksrannsóknir eins og þessi eru þó ekki bara forprófun sem nýtist til að búa til 

tilgátur sem síðan þarf að prófa með öðrum hætti heldur geta þær einnig gagnast sem 

sjálfstæð rannsókn. Einn helsti tilgangur vísindalegra rannsókna er alhæfing og forspá 

sem þýðir í raun að með því að skoða takmarkaðan fjölda tilvika getum við spáð fyrir 

og sagt til um hegðun flestra tilvika. Auðvelt er að líta þannig á að þar sem 

tilviksrannsóknir taki bara til einstakra eða fárra tilvika, sé alhæfingargildi þeirra ekki 

mikið en ein leið til að auka alhæfingargildið er að vanda valið á tilviki og velja 

dæmigert tilvik fyrir það viðfangsefni sem rannsakað er. Einnig má leggja 
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alhæfingargildið í dóm þeirra sem lesa og getur lesandinn þá metið út frá lestrinum 

hvort niðurstöðurnar eigi við um þá einstaklinga eða þau tilvik sem hann vill alhæfa 

um. Ef um fjöltilviksrannsókn er að ræða má síðan bera saman einstök tilvik til að 

færa rök fyrir alhæfingargildi (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 

2013).    

 

4.2.  ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR  
Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hverjar aðstæður þriggja 

gestavinnustofa á Íslandi eru, tilgangur og markmið starfseminnar, hvernig rekstri 

þeirra er háttað, stjórnun, helstu tækifæri og áskoranir. Til þess að nálgast upplýsingar 

um viðfangsefnið voru skoðuð ýmis gögn sem tengjast því en auk þess voru tekin 

viðtöl við aðila innan þriggja mismunandi gestavinnustofa, tvö hópviðtöl og eitt 

einstaklingsviðtal sem öll voru tekin eftir að upplýst samþykki þátttakenda fékkst 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Gestavinnustofurnar þrjár sem um ræðir eru Gullkistan 

– Miðstöð sköpunar á Laugarvatni, Nes listamiðstöð á Skagaströnd og 

gestavinnustofur SÍM í Reykjavík.  

Þýðið (e. sample) samanstóð af þeim sem á einhvern hátt koma að rekstri eða 

starfsemi gestavinnustofa á Íslandi, stjórnarmeðlimir, stjórnendur, starfsmenn, 

eigendur eða aðrir sem tengjast gestavinnustofum á einhvern máta og var það því 

nokkuð stórt. Hvað úrtak sjálft varðar var notast við svokallað tilgangsúrtak (e. 

purposive sampling/markmiðsúrtak) en þá eru valdir þeir viðmælendur sem taldir eru 

henta markmiði rannsóknarinnar hvað best og í úrtakinu eru einstaklingar sem hafa 

persónulega þekkingu á viðfangsefninu sem á að rannsaka. Úrtakið sjálft og val á því 

hefur mikil áhrif á gæði rannsóknarinnar en val rannsakandans á úrtakinu í eigindlegri 

rannsókn eins og þessari byggir á huglægri ákvarðanatöku og endurspeglar að mörgu 

leyti þekkingu hans eða hugmyndir sem hann hefur um þýðið og það sem á að 

rannsaka (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Í upphafi rannsóknarinnar ákvað rannsakandi í samvinnu við leiðbeinanda 

hvaða gestavinnustofur skyldi velja sem tilvik rannsóknarinnar. Upp frá því var haft 

samband við gestavinnustofurnar með tölvupósti og áhugi á þátttöku kannaður. Eftir 

fyrstu skoðanir á tilvikunum var það mat rannsakanda að gestavinnustofurnar þrjár 

væru ólíkar á ýmsan hátt og gætu því verið góðir fulltrúar gestavinnustofa almennt. 

Gestavinnustofurnar þrjár urðu því fyrir valinu þar sem talið var að með því að skoða 

þær sérstaklega gæti mögulega fengist víðtæk og góð sýn á gestavinnustofur á Íslandi 
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enda ætti rannsakandi ávallt að leitast við að velja þau tilvik sem mestar líkur eru á að 

muni varpa ljósi á rannsóknarspurninguna (Yin, 2014) 

Vegna eðlis rannsóknarinnar var ekki notast við nafnleynd í greiningu 

gagnanna sem fengust með viðtölunum en tilgangur viðtalanna var að kanna aðstæður 

vinnustofanna út frá upplifun og reynslu viðmælendanna sem allir hafa persónulega 

reynslu af rekstri og/eða starfsemi gestavinnustofa. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 

Halldór Gunnar Ólafsson, stjórnarformaður, Kerryn McMurdo og Vicki O´Shea, 

framkvæmdastjórar Ness listamiðstöðvar, Alda Sigurðardóttir og Kristveig 

Halldórsdóttir, eigendur og framkvæmdastjórar Gullkistunnar – Miðstöðvar sköpunar 

og Ingibjörg J. Gunnlaugsdóttir, framkvæmdastjóri SÍM.  

 

4.3.  HÖNNUN Á RANNSÓKN OG RANNSÓKNARNÁLGUN 
Hugmyndin að þessari rannsókn kviknaði þegar unnið var að verkefni í námskeiðinu 

Áætlanagerð og verkefnastjórnun haustið 2016. Hluti verkefnisins var að búa til og 

skipuleggja viðburð af einhverju tagi og í undirbúningi fyrir það kom upp hugmyndin 

að stofnun gestavinnustofu vestur á Patreksfirði, í gömlu og niðurníddu frystihúsi. 

Ekkert varð þó að stofnun gestavinnustofunnar en hugmyndin vakti sannarlega áhuga 

rannsakanda á gestavinnustofum, rekstrarumhverfi og aðstöðu almennt. Í öðru 

námskeiði, Aðferðafræði, vorið 2017 hélt rannsakandi áfram að vinna með 

hugmyndina um gestavinnustofur og þá var ekki aftur snúið. Þrátt fyrir að finna megi 

hátt í 30 gestavinnustofur á landinu var erfitt var að finna upplýsingar um þær og því 

var ráðist í vinnu við kortlagningu á þeim og rannsókn.  

Við val á rannsóknaraðferð ætti að hugsa um það hver ætlunin er með 

rannsókninni sem á að framkvæma. Markmiðið og ætlunin með þessari rannsókn var 

að kanna hverjar aðstæður þriggja gestavinnustofa á Íslandi eru, með öðrum orðum 

vildi rannsakandi fá heildaryfirlit yfir þann hóp sem hann skoðaði, þrjár 

gestavinnustofur á Íslandi, og hann vildi geta sett fram lýsandi niðurstöður um hópinn 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Hér var því stuðst við aðferðir tilviksrannsókna þar 

sem ákveðin tilvik voru skoðuð ofan í kjölinn.  

 

4.4.  FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR 
Í upphafi rannsóknar var framkvæmd upplýsinga- og heimildaleit um viðfangsefnið til 

þess að skoða hvaða upplýsingar lægju þegar fyrir og hvort og þá hvaða rannsóknir 

höfðu farið fram á efninu. Allt kapp var lagt á að notast við frumheimildir þar sem því 



 

 55 

var komið við, til dæmis með því að leita í ritrýnt efni og horfa gagnrýnum augum á 

það efni sem til greina kom. Því næst voru tilvik rannsóknarinnar valin á þeim 

forsendum að eiga möguleika á því að fá upp sem víðtækustu og skýrustu mynd af 

gestavinnustofum á Íslandi. Eftir að búið var að velja tilvik rannsóknarinnar, 

gestavinnustofurnar þrjár og fara vel yfir upplýsingar sem lágu fyrir um þau var haft 

samband við hverja gestavinnustofu fyrir sig með tölvupósti. Óskað var eftir viðtali 

við aðila innan þeirra sem mögulega gætu gefið ítarlegar og skýrar upplýsingar er 

varða aðstæður gestavinnustofanna en viðtöl eru ein mikilvægasta heimild 

tilviksrannsókna og algeng í slíkum rannsóknum (Yin, 2014). Því var kosið að leggja 

mikla áherslu á viðtöl og niðurstöður þeirra í þessari rannsókn. 

Í fyrsta tölvupósti rannsakanda til gestavinnustofanna var óskað eftir þátttöku 

auk þess sem rannsóknin var kynnt og gerð grein fyrir tilgangi og markmiði hennar 

með það fyrir augum að mögulegir þátttakendur vissu nákvæmlega um hvað 

rannsóknin snerist áður en þeir samþykktu að taka þátt í henni. Samþykki fékkst hjá 

öllum völdum tilvikum en eftir að samþykki hafði fengist hófst vinna við að finna 

heppilegan viðtalstíma og fóru þau samskipti rannsakanda og viðmælenda fram í 

gegnum tölvupóst og síma.  

Áður en viðtölin voru framkvæmd var kynningarbréf vegna viðtals (sjá 

viðauka 1) sent á viðmælendur þar sem óskað var eftir skriflegu samþykki 

viðmælenda vegna þátttöku í rannsókninni. Vegna eðlis rannsóknarinnar var 

þátttakendum einnig gerð grein fyrir því að ekki væri um nafnleynd að ræða. Alls 

voru tekin þrjú viðtöl, tvö hópviðtöl og eitt einstaklingsviðtal, sem öll fóru fram á 

tímabilinu 22. september - 4. október 2017. Annað hópviðtalið fór fram á Skagaströnd 

og hitt í gegnum Skype. Einstaklingsviðtalið fór fram í Reykjavík.   

 Í upphafi hvers viðtals óskaði rannsakandi eftir leyfi til þess að hljóðrita 

viðtalið og var svo stuttlega farið yfir svokallaðan viðtalsramma (sjá viðauka 2) sem 

rannsakandi hafði gert til þess að viðmælendur gerðu sér enn betri grein fyrir 

markmiðum viðtalanna og rannsóknarinnar í heild. Þrátt fyrir viðtalsrammann var 

lögð áhersla á að viðmælendur gætu tjáð sig frjálst. Um var að ræða hálf-opin (e. 

semi-structured) viðtöl en hálf opin viðtöl hafa einkum þann tilgang að lýsa og veita 

skilning á tilveru fólks eða félagslegum ferlum (Helga Jónsdóttir, 2013). Viðtölin 

líktust því miklu frekar stýrðu samtali milli rannsakanda og viðmælenda heldur en 

stífu viðtali þó ákveðinni línu rannsóknarinnar hafi vissulega verið fylgt.  
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Viðtölin voru hljóðrituð með smáforritinu Voice Recorder í gegnum iPhone 

og svo skrifuð orðrétt niður. Eftir það var farið ítarlega yfir viðtölin og áhersla lögð á 

að koma auga á helstu áhersluatriði viðmælenda er snertu viðfangsefnið.     

 

4.4.1.  Greining gagna  

Túlkun og greining gagna í tilviksrannsóknum fer eftir því hvort rannsóknin er 

eigindleg eða megindleg. Sumir félagsvísindamenn hafa notast við megindlegar 

úrvinnsluaðferðir til þess að vinna með niðurstöður tilviksrannsókna. Markmiðið er þá 

að vinna óhlutdrægt með gögnin, setja fram sannfærandi niðurstöður og útiloka aðrar 

mögulegar skýringar á niðurstöðum. Einnig er hægt að setja fram lýsandi nálgun á því 

sem er verið að rannsaka en sú aðferð á þá sérstaklega við um lýsandi 

tilviksrannsóknir. Í þessari rannsókn eru gögnin eigindleg sem útilokaði þó ekki 

notkun tölfræðinnar á einhvern hátt en algengt er að sjá framsetningu gagna út frá 

lýsandi tölfræði í eigindlegum rannsóknum. Þeir Rúnar Helgi Andrason og Ársæll 

Már Arnarsson (2013) tala um mismunandi leiðir við úrvinnslu gagna sem notaðar eru 

í eigindlegum tilviksrannsóknum og vísa í Renata Tesch sem notar eftirfarandi flokka: 

Íhugandi greiningu (e. reflective analysis), formgerðargreiningu (e. structural 

analysis) og túlkandi greiningu (e. interpretational analysis).  

Íhugandi greining er mjög huglæg aðferð þar sem rannsakandinn byggir 

aðallega á eigin innsæi og dómgreind til þess að meta eða lýsa því sem hann er að 

skoða. Þar sem þessi aðferð er svo huglæg er ómögulegt að tilgreina staðlaðar leiðir 

við framkvæmd hennar. Formgerðargreining er það þegar fundið er mynstur í textum, 

fyrirlestrum, atburðum eða annars konar fyrirbærum sem eru til staðar í gögnunum. 

Nálgunin gengur ekki út á að rannsakandinn túlki niðurstöðurnar heldur að hann komi 

auga á mynstur sem þegar eru til staðar. Túlkandi greining snýst um að rýna í 

niðurstöðurnar og greina þemu, mynstur og hugsmíðar sem ná að lýsa og útskýra það 

sem er verið að rannsaka (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013). Í 

þessari rannsókn var notast við blöndu af íhugandi greiningu og túlkandi greiningu. 

Eftir að viðtölin sem tekin voru við þátttakendur rannsóknarinnar höfðu verið 

skrifuð orðrétt niður fór rannsakandi vel yfir þau með það að markmiði að átta sig á 

þemum og mynstrum sem komu fram í gögnunum. Rannsakandi notaðist að mestu við 

eigin dómgreind og innsæi við greininguna en reyndi um leið að horfa á gögnin með 

opnum huga og lagði áherslu á að ýta fyrirfram gefnum hugmyndum um 

niðurstöðurnar frá. Rannsóknarspurningarnar voru hafðar til hliðsjónar þegar skráðir 
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voru niður yfir- og undirflokkar gagnanna til þess að halda utan um gögnin, flokka 

þau og átta sig betur á því sem fram kom í þeim. Aðferðin sem rannsakandi notaði við 

flokkunina er því í anda svokallaðrar grunnkenningarnálgunar (e. grounded theory 

approach) en eftir að búið var að vinna gögnin á þennan hátt átti rannsakandi 

auðveldara með að draga ályktanir af þeim og átta sig á þemum eða hugsmíðum sem 

komu í ljós (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013).   

Hvað varðar framsetningu skýrslna eða ritgerða eftir tilviksrannsóknir eins og 

þessa er mikilvægt fyrir rannsakendur að hafa í huga hverjir það eru sem koma til með 

að lesa skjalið. Við framsetningu niðurstaðna á textinn að vera skýr, stuttur og 

flæðandi og reyndi rannsakandi að gera sitt besta hvað það varðar. Lesandinn á að 

geta skilið það sem þar kemur fram. Lesandinn á einnig að geta skoðað 

niðurstöðurnar á gagnrýnan hátt og hann á að geta komist að niðurstöðu út frá 

gögnunum án þess að rannsakandinn sjálfur hafi þar einhver áhrif á. Talað er um 

endurvarpandi framsetningu annars vegar og greinandi framsetningu hins vegar en hér 

var unnið með greinandi framsetningu þar sem rannsakandinn lagði áherslu á túlkun 

og greiningu gagnanna (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013). 

 

4.5.  RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR 
Rannsókn getur ekki orðið góð nema gögnin sem unnið er með séu góð og segja má 

að réttmæti og áreiðanleiki séu eins konar mælikvarði á gæði gagna. Það getur þó 

verið snúið að meta innra og ytra réttmæti sem og áreiðanleika rannsókna þar sem 

ekki er unnið með hrein og klár mælitæki eins og málband eða kvarða í spurningu í 

spurningalista. Rannsakandinn er því í raun mælitækið sjálft og mikilvægt að 

vanrækja ekki þennan þátt í rannsóknarferlinu (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Val á mælitækjum skiptir því höfuðmáli til að tryggja réttmæti 

rannsóknarinnar (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013) og lagði 

rannsakandi áherslu á að kynna sér vel þær leiðir og tæki sem í boði eru við 

gagnasöfnun og greiningu.  

Einn af kostunum við rannsóknaraðferðina sem hér var notast við er að 

mögulegt er að nota ýmsar aðferðir við gagnasöfnun en til þess meðal annars að 

tryggja réttmæti rannsóknarinnar ákvað rannsakandi fyrirfram hvaða gögnum hann 

hygðist safna og hvaða aðferðum hann ætlaði að beita við að greina gögnin. 

Rannsakandi var þó meðvitaður um að eftir því sem líða myndi á rannsóknina gæti 

hann þurft að breyta rannsóknarspurningunum eða rannsóknaraðferðinni lítillega til 
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þess að auka réttmæti rannsóknarinnar. Einnig leitaðist rannsakandi eftir því að velja 

tilvikin og úrtakið vel til þess að tryggja að úrtakið endurspeglaði þýðið sem best 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

 Í tilviksrannsóknum er reglan sú að því fleiri tilvik sem skoðuð eru, því meiri 

er áreiðanleiki og réttmæti niðurstaðna. Nákvæm skoðun á hverju einstöku tilviki er 

þó algjört lykilatriði enda eitt af einkennum rannsóknaraðferðarinnar. Í þessari 

rannsókn voru þrjú tilvik skoðuð sérstaklega en með því að skoða fleiri en eitt tilvik 

ætti ytra réttmæti rannsóknarinnar að verða meira en ella, meðal annars vegna þess að 

auðveldara verður að alhæfa um niðurstöðurnar og yfirfærslugildið eykst (Rúnar 

Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013).  

Innra réttmæti rannsóknar vísar til þess hversu trúverðugar ályktanir megi 

draga af niðurstöðum hennar en innra réttmæti er að mörgu leyti bundið við 

trúverðugleika þátttakenda rannsóknarinnar. Rétt túlkun rannsakanda á því sem út úr 

gagnaöfluninni kemur skiptir líka miklu máli hvað varðar innra réttmæti (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Varðandi áreiðanleika rannsókna eru nákvæmni og stöðugleiki í mælingum 

mikilvæg. Þetta má til dæmis tryggja með því að vanda til verka við skipulagningu 

rannsóknarinnar áður en farið er í að framkvæma hana. Áreiðanleiki rannsóknar vísar 

í það að hversu miklu leyti aðrir rannsakendur hefðu komist að sömu niðurstöðu ef 

þeir hefðu notast við sömu rannsóknaraðferð. Ef rannsókn er vel framkvæmd, gögnin 

vel greind, mettun upplýsinga næst og ef rannsakandi gætir sérstaklega vel að þeim 

þáttum sem hann gæti hugsanlega haft áhrif á, þá ætti áreiðanleiki rannsóknar að geta 

verið mikill (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Hér var lagt 

upp með að ef rannsóknin væri gerð oftar en einu sinni, sömu gögnin skoðuð, tekin 

væru viðtöl við sömu einstaklinga, við sömu aðstæður, um sama viðfangsefni þá ætti 

ekkert að benda til þess að niðurstöður yrðu aðrar en þær sem fengjust í 

upphafsrannsókninni.  

 

4.6.  SIÐFERÐILEG ÁLITAEFNI OG STAÐA RANNSAKANDA 
Siðferðilega er algjört skilyrði að rannsakandi sé nákvæmur og heiðarlegur auk þess 

sem hann ætti alltaf að fylgja þeim fræðilegu og aðferðafræðilegu forsendum sem lagt 

er upp með í rannsókninni (Helga Jónsdóttir, 2013). Trúnaður við þátttakendur og að 

gæta hags þeirra í hvívetna er einnig lykilatriði í öllum rannsóknum (Katrín Blöndal 

og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Hvers kyns athugunum (e. observation) þar sem 
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þeir sem rannsaka, afla og vinna úr upplýsingum um fólk eða annars konar 

upplýsingum fylgir líka siðferðileg ábyrgð sem rannsakendur verða að hafa í huga. 

Þegar viðtöl eru notuð sem rannsóknaraðferð þurfa þátttakendur að vera vel upplýstir 

áður en þau fara fram. Þá þarf að gera þeim grein fyrir eðli rannsóknarinnar svo að 

hver og einn geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku, auk annarra upplýsinga sem 

mikilvægt er að fram komi í svokölluðu kynningarbréfi en þessi atriði flokkast undir 

svokallaða sjálfræðisreglu sem kveður á um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði 

hennar (Sigurður Kristinsson, 2013).  

 Það má að mörgu leyti segja að rannsakandi sé aldrei alveg hlutlaus þegar 

kemur að rannsóknum og viðfangsefnum þeirra. Rannsakandi þessarar rannsóknar 

valdi viðfangsefnið meðal annars vegna áhuga síns á efninu og eru skoðanir hans og 

hugsanir þar með strax farnar að hafa áhrif á rannsóknina. Hætta er á að hugmyndir 

rannsakanda um gögn og niðurstöðu greiningar á þeim geti haft áhrif á rannsóknina, 

ekki síst eftir ítarlega skoðun hans á efninu yfir lengri tíma. Það er því mikilvægt fyrir 

rannsakanda að vera meðvitaður um þessa hættu og reyna eftir bestu getu að halda 

ákveðinni fjarlægð, það er að halda hlutleysi sínu og reyna að forðast að blanda sínum 

eigin tilfinningum inn í þær upplýsingar sem hann fær með viðtölum eða annarri 

gagnaöflun. 

Fyrir utan þá þekkingu sem rannsakandi ávann sér á viðfangsefninu, 

aðstæðum gestavinnustofa, í gegnum meistaranám sitt í menningarstjórnun hafði hann 

enga tengingu við viðfangsefnið áður en rannsóknin og undirbúningur hennar hófst. 

Rannsakandi hafði því engra persónulegra hagsmuna að gæta né nokkra hagsmuni af 

rannsókninni sjálfri eða niðurstöðum hennar. Þetta getur bæði verið galli og kostur í 

rannsókn sem þessari. Rannsakandi sem fer af stað með rannsókn á viðfangsefni sem 

hann þekkir lítið til getur átt erfitt með að finna gögn og/eða nálgast aðila sem 

mögulega þátttakendur í rannsókninni, einfaldlega vegna þess að hann veit ekki hvar 

skal leita. Í svona tilfellum er það augljóslega galli að vera lítið sem ekkert tengdur 

inn í viðfangsefnið. Það getur hins vegar líka verið kostur að framkvæma rannsókn 

með slíkri fjarlægð, til dæmis getur viðmælendum fundist þægilegra að tala við og 

deila upplýsingum með aðila sem hefur engra hagsmuna að gæta með rannsókninni.   
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5. NIÐURSTÖÐUR 
Í eftirfarandi kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar með áherslu á 

niðurstöður viðtalanna þriggja sem tekin voru. Rannsóknin er eins og áður kemur 

fram tvíþætt, annars vegar var unnið með ýmis konar gögn, skýrslur, bækur, 

upplýsingar af Internetinu, opinber gögn, fréttir af fréttamiðlum og fleira og hins 

vegar viðtölin þrjú. Viðtölin snúa öll að tilvikum rannsóknarinnar sem eru í raun 

aðalatriði rannsóknarinnar. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 22. september - 4. október 

2017. Eftir að rannsakandi hafði skrifað viðtölin þrjú orðrétt upp var gögnunum skipt 

í yfir- og undirflokka. Við það voru rannsóknarspurningarnar hafðar til hliðsjónar auk 

viðtalsrammans sem stuðst var við í viðtölunum (sjá viðauka 2). Eftir að búið var að 

skipta gögnunum í flokka voru dregnar ályktanir af því sem fram kom í þeim og 

gögnin þemagreind (sjá viðauka 3).  

Uppbygging kaflans byggir að miklu leyti á tilvikunum sjálfum, SÍM,  

Gullkistunni og Nesi og er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar með þá 

uppbyggingu í huga. Í kafla 5.1. er fjallað um niðurstöður hvers viðtals fyrir sig og í 

kafla 5.2. er fjallað um niðurstöður viðtalanna almennt í eins konar samantekt.  

 

5.1.  NIÐURSTÖÐUR VIÐTALA  
Tekin voru þrjú viðtöl við aðila innan þriggja mismunandi gestavinnustofa og verður 

hér á eftir fjallað um niðurstöður hvers viðtals fyrir sig. Um var að ræða tvö hópviðtöl 

og eitt einstaklingsviðtal, annað hópviðtalið fór fram í gegnum Skype en hin viðtölin 

fóru fram á vettvangi, annars vegar á Skagaströnd og hins vegar í Reykjavík. Ekki var 

um nafnleynd að ræða enda rannsóknin þess eðlis að bæði þótti hentugra og meira 

upplýsandi að notast við nöfn og starfsheiti þátttakenda rannsóknarinnar og skrifuðu 

allir viðmælendur undir upplýst samþykki þess efnis.      

 

5.1.1. Gestavinnustofur SÍM   

Gestavinnustofur SÍM eru eins og nafnið gefur til kynna, reknar af Sambandi 

íslenskra myndlistarmanna (SÍM). Gestavinnustofurnar eru reknar á heilsársgrundvelli 

og er reksturinn alfarið í höndum sambandsins sem tekur á móti sirka 15 listamönnum 

í hverjum mánuði og er því um að ræða um og yfir 150 listamenn hvert ár. 

Gestavinnustofurnar eru staðsettar á þremur stöðum, tvær í Reykjavík, við Seljaveg 

og á Korpúlfsstöðum og ein í Berlín.    
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Gestavinnustofurekstur SÍM hófst í húsnæði sambandsins við Hafnarstræti 16 

í miðbæ Reykjavíkur. Þá var aðstaða fyrir einn listamann í einu herbergi á efstu hæð 

hússins ásamt því sem eitt herbergi var til leigu fyrir aðra aðila sem áttu leið til 

Reykjavíkur á vegum Listasafns Reykjavíkur, Listasafns Íslands, listagallería eða 

annarra aðila innan myndlistargeirans sem þurftu á tímabundnu húsnæði að halda. Það 

kom hins vegar fljótt í ljós að eftirspurnin eftir gestavinnustofunni var mun meiri en 

framboðið og voru listamennirnir sem sóttu um, töluvert fleiri en þeir 12 sem árlega 

komust að. Þar fyrir utan talaði Ingibjörg Gunnlaugsdóttir, framkvæmdastjóri SÍM, 

sem sat fyrir svörum um að þegar gestalistamennirnir sem dvöldu á þessum tíma einir 

í gestavinnustofunni áttu þeir það til að vera hálfpartinn að dóla bara, það vantaði 

eitthvað. Fljótlega voru því gerðar breytingar á tilhögun gestavinnustofunnar í 

Hafnarstræti, hætt var með gestaherbergið og tekið var á móti tveimur listamönnum í 

stað eins áður.  

 
[...] það gekk nú vel með suma en það er erfitt að lynda endilega tveir. Þá eru nú þrír 

betra. Þetta var dálítið vesen, það tók svona ár að finna út úr þessu. Og líka hvað við 

ættum að láta þá borga uppá að þeir borguðu umsýslukostnaðinn og rekstrarkostnað á 

gestaíbúðinni (Ingibjörg Gunnlaugsdóttir). 

 

Ingibjörg heldur áfram og segir:  

 
Þá miðaði ég aðallega við svona erlendis, hvað er eðlilegt gjald sem listamenn geta 

borgað. Aðallega kannski hvað fá listamenn í styrki til að fara í svona gestaíbúðir. 

Það skiptir máli.  

 

Síðan hefur SÍM haft það bak við eyrað að það er dýrt að lifa á Íslandi og þess vegna 

reynt að stilla gestavinnustofugjaldinu í hóf, svo listamenn hafi hreinlega efni á því að 

koma hingað til lands og framfleyta sér á meðan á dvölinni stendur. 

 Árin liðu og það kom að því að SÍM fékk húsnæði við Seljaveg 32 sem gekk 

þó ekki þrautalaust. Ákveðið var að breyta efri hæð hússins í gestavinnustofu fyrir 

erlenda listamenn en Ingibjörg segir: 

 
Svona litlar einingar, þær eru bara rosalega erfiðar í rekstri. Ég held eins og núna, þá 

koma svona 15-20 listamenn í hverjum einasta mánuði hérna til Reykjavíkur á okkar 

vegum. Það er mikið auðveldara að reka það heldur en þetta með þessum eina 

listamanni.   
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Á Seljaveginum eru átta til tíu herbergi eftir því hvernig það er talið, allir 

listamenn fá sér herbergi, sumir sér vinnustofu en aðrir deila vinnuaðstöðu. Notast var 

við sama líkan og í Hafnarstrætinu hvað varðar skipulag og uppbyggingu á 

gestavinnustofunni sjálfri. Í efnahagshruninu 2008 missti SÍM hins vegar milljón 

króna styrk sem það hafði verið að fá en það kom ekki í veg fyrir að farið var í að 

stækka gestavinnustofuna. Húsgögnin í gestavinnustofuna fékk SÍM gefins í Góða 

hirðinum sem kom sér mjög vel en það er einn af fáum styrkjum sem fengist hafa til 

rekstursins í gegnum árin. SÍM rekur einnig gestavinnustofu á Korpúlfsstöðum og eru 

gestalistamenn því um 15 á vegum SÍM í hverjum mánuði. Það bregst hins vegar ekki 

að SÍM þarf að hafna töluvert af umsóknum um dvöl við hverja úthlutun þrátt fyrir að 

ekkert sé auglýst. Orðsporið sér algjörlega um að aðsóknin haldist.   

Eftir að opnað var á Seljaveginum var aftur hægt að bjóða aðilum sem koma 

til Reykjavíkur á vegum safna, gallería eða annarra tengdum myndlist, tímabundið 

gistiúrræði í Hafnarstrætinu og um það segir Ingibjörg: 

 
[...] þetta er svo mikilvægt, sérstaklega núna eftir að þessi túristabylgja hófst, að 

þessir aðilar, þessi söfn og gallerí sem hafa rosalega takmarkað fjármagn eigi kost á 

því að leigja svona ódýrt herbergi. Þetta er náttúrulega í mesta lagi í tíu daga. Það eru 

fullt af gestakennurum í Listaháskólanum sem dvelja hérna og aðilar sem koma að 

sýna og hitt og þetta. 

 

Ingibjörg segir listamennina sem koma til dvalar í gestavinnustofum góða túrista ef 

tala á um túrista yfir höfuð. Þeir beri virðingu fyrir náttúrunni og umhverfinu og nýti 

sér það í listsköpun. Ingibjörg neitar því ekki þegar hún er spurð út í það hvort 

gestavinnustofurekstur sé að vissu leyti eða að hluta til menningartengd 

ferðamennska. Landkynning kemur einnig til tals þegar talað er um þetta viðfangsefni 

enda algengt að listamennirnir fari heim til sín eftir dvölina og haldi sýningar á 

verkum sínum sem þeir hafa unnið í gestavinnustofunum.  

 Þegar rekstur gestavinnustofu fyrir erlenda listamenn hér á Íslandi hafði 

gengið svona vel hugsaði Ingibjörg um það hvers vegna SÍM væri ekki að bjóða 

íslenskum listamönnum upp á það sama erlendis, það væri mikilvægt fyrir íslenska 

listamenn að komast út fyrir landsteinana rétt eins og fyrir erlenda listamenn að koma 

hingað. Ingibjörg fór því fyrir hönd SÍM til Berlínar, komst í samband við eiganda 

fjölbýlishúss á góðum stað og leigði af honum fjórar íbúðir auk gallerís á neðstu hæð 

hússins, allt án þess þó að hafa nokkuð fjármagn á bakvið sig. Hún náði góðum 
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samningi sem fól í sér litlar afborganir fyrstu tvö árin enda var Ingibjörg viss um að 

eftir tvö ár með svona flott prógramm fyrir íslenska listamenn erlendis fengju þau 

styrki til þess að halda því áfram. Það gekk þó ekki eftir og eftir stendur ein 

gestavinnustofa í Berlín sem rúmar tvo listamenn í einu.    

 Í upphafi reksturs SÍM á gestavinnustofu stóð Ingibjörg að miklu leyti ein í því 

að gera það sem gera þurfti, hvort sem það var að tengja ljós eða að vera í 

samskiptum við listamennina sjálfa. Eftir nokkur ár með þessu fyrirkomulagi var 

augljóst að þetta gekk ekki og ráðinn var sérstakur starfsmaður sem sér alfarið um 

gestavinnustofuna og það sem henni tengist. SÍM rekur allt í allt sex hús á 

höfuðborgarsvæðinu að gestavinnustofunum meðtöldum og því er einnig sérstakur 

umsjónarmaður húseigna í 50% starfi sem sér um allt viðhald og þess háttar. Sú 

breyting hefur einnig orðið á með tímanum og auknum umsvifum að ekkert 

sjálfboðaliðastarf er á vegum SÍM og fá allir greitt fyrir vinnu sína, hver sem hún er.    

 Samkeppnin um pláss í gestavinnustofum SÍM er hörð og hver umsókn 

sérstaklega metin með tilliti til menntunar listamannsins, hversu virkur hann er, ferli 

sköpunar hans og fleira og um það segir Ingibjörg: 

    
Þannig að þú getur ímyndað þér hvernig það var þegar það var bara einn listamaður, 

það var bara alveg hræðilegt að skera svona niður og við hefðum getað tekið miklu 

fleiri, allir áttu skilið að koma. En núna náttúrulega er þetta svolítið breytt þannig að 

við í rauninni erum bara að fá flottustu listamenn í heimi hingað. 

 

Listamennirnir koma alls staðar að úr heiminum segir Ingibjörg. Ástralir og 

Bandaríkjamenn eru áberandi, fólk frá Kóreu og Kína líka, Þýskalandi ásamt fólki frá 

Eystrasaltslöndunum og víðar úr Evrópu en Norðurlandabúarnir eru fæstir. 

Gestavinnustofur SÍM á Íslandi eru ekki búsetuúrræði fyrir íslenska listamenn en 

íslenskir listamenn búsettir erlendis sem koma til Íslands til vinnu við ákveðin 

verkefni hafa fengið að dvelja við störf í vinnustofunum. Ingibjörg segir að þar fyrir 

utan hafi enginn Íslendingur sótt um gestavinnustofudvöl hjá SÍM en þeir geti 

auðvitað sótt um tímabundna dvöl í gestaíbúðinni í Hafnarstrætinu.   

 Áhrifin sem gestavinnustofurnar og listamennirnir sem í þeim dvelja, hafa á 

samfélagið eru ótvíræð að mati Ingibjargar:  

 
[...] þeir eru mjög áberandi á öllum opnunum, öllum svona listviðburðum í 

Reykjavík. Þar er þessi grúbba af Seljaveginum og Korpúlfsstöðum þannig að þú 
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getur ímyndað þér hversu mikil áhrif þetta hefur haft síðustu 12, 14 árin að fá alla 

þessa flottu listamenn til Íslands í svona tengslamyndun. Og að bera hróður landsins á  

svona frábæran hátt út fyrir landsteinana. 

   

Margföldunaráhrifin eru rosaleg segir Ingibjörg og bætir því við að svo komi þetta 

fólk oft á tíðum aftur til landsins með fjölskylduna í frí. Landkynningin sem fer fram 

með sýningum listamannanna í heimalandinu sé því mjög dýrmæt og þetta hafi auk 

þess virkilega jákvæð áhrif á þjóðfélagið og listasenu landsins almennt.   

 

Stofnun og markmið  

Gestavinnustofurnar voru stofnaðar af SÍM en notast var við líkan Ingibjargar við 

uppbygginguna. Upphaflegur tilgangur starfseminnar var að færa heimslistina til 

Íslands, kynna hana fyrir íslenskum myndlistarlistamönnum og almenningi enda ekki 

nærri allir sem hafa tök á því að fara utan og kynna sér það sem í gangi er um allan 

heim. Um þetta segir Ingibjörg: 

 
Þess vegna er prógrammið okkar líka byggt svolítið svoleiðis upp, þetta er 

náttúrulega tengslamyndun. Og margir sem hafa verið á Seljaveginum, þeir 

náttúrulega kynnast mjög vel og eru svo með alls konar verkefni erlendis, milli landa 

þar og svona. [...] þetta er rosalega mikilvæg miðstöð [...] þetta er náttúrulega 

menningarmiðstöð myndlistarmanna hérna.   

 

Við lok dvalarinnar í gestavinnustofunum er sett upp samsýning gestalistamannanna í 

SÍM húsinu í Hafnarstræti. Það er því eins konar vettvangur fyrir listamennina sjálfa 

til þess að sjá hvað hinir eru að gera ásamt því að öllum er frjálst að koma og kynna 

sér afrakstur dvalar listamannanna á Íslandi.  

 Rekstrarkostnaður gestavinnustofanna er mikill segir Ingibjörg en starfsemin 

um leið gríðarlega mikilvæg fyrir listasamfélagið allt:  

 
Já að fá alla þessa listamenn sem koma hingað. [...] hitta íslenska listamenn og það 

komast á alls konar sambönd, svona tengslamyndun eins og við segjum. Þannig að já, 

mér finnst þetta bara ofboðslega mikilvægt fyrir þetta listasamfélag eða listasenuna 

að halda þessu gangandi. 
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Stjórnendur og bakgrunnur þeirra 

Gestavinnustofur SÍM eru reknar af sambandinu sjálfu og eru starfsmenn 

gestavinnustofanna á launaskrá hjá SÍM.  

 

Helstu áskoranir og tækifæri 

Í máli Ingibjargar kom bersýnilega í ljós að helsta áskorun SÍM í 

gestavinnustofurekstrinum er fjármálahlið starfseminnar. Sambandið fær lítið af 

styrkjum og nýtur til dæmis ekki mikils stuðnings Reykjavíkurborgar eins og stundum 

er í kringum rekstur sem þennan. Í því sambandi nefnir Ingibjörg Nes listamiðstöð á 

Skagaströnd þar sem sveitarfélagið er annar hluthafi fyrirtækisins og kemur að málum 

Ness með ýmsum hætti. Áhugaleysi stjórnvalda er líka atriði sem Ingibjörg nefndi 

þegar rætt var um áskoranir í rekstri gestavinnustofanna. Þrátt fyrir að 

gestavinnustofur SÍM séu stór ástæða þess hversu virkt SÍM er í alþjóðlegu 

listasamfélagi, með öllum þeim kostum sem því fylgja, virðast opinberir aðilar ekki 

sjá sér hag í því að standa við bakið á starfseminni að undanskildum styrk frá ríkinu 

varðandi leigu á Seljaveginum.  

 Þegar rekstur gestavinnustofanna í Berlín stóð sem hæst og SÍM var með 

fjórar íbúðir ásamt galleríi á leigu fyrir íslenska listamenn var mikill áhugi á 

verkefninu á meðal aðila íslenska sendiráðsins í Berlín. Ingibjörg segir um sýningar 

listamannanna: 

 
Og sendiráðið kom alltaf [...] hérna kemur aldrei neinn úr ráðuneytinu. [...] þeir komu 

alltaf og þeir auglýstu sig vel, það var rosa gott samstarf við sendiráðið. Og oft voru 

sýningar, samsýningar, þýskir listamenn búsettir í Berlín og listamenn í galleríinu [...] 

eða listamenn í galleríinu og íslenskir í Berlín með samsýningu. Það var alls konar 

svona prógramm í gangi og rosalega leiðinlegt að missa þetta gallerí af því við 

þurftum bara milljón á ári í styrk til þess að halda þessu öllu gangandi.   

   

SÍM naut einnig góðs af styrkjum frá Iceland Express á sínum tíma og fékk 

loftbrúarstyrki frá Icelandair en þeirri styrkveitingu hefur allri verið hætt. 

 Þau hjá SÍM brugðust við þessu og sköpuðu sín tækifæri sjálf með stofnun 

Muggs sem er dvalarsjóður á vegum sambandsins. Listamenn sem hyggjast fara utan 

til dvalar og starfs í gestavinnustofu geta þá sótt um styrk í Mugg til þess að létta 

undir fjárhagslega. Muggur var í samvinnu við Icelandair með ódýr fargjöld fyrir 

þessa listamenn en eins og áður segir var það allt saman felt niður. Muggur stendur þó 
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ennþá þar sem SÍM setur pening í sjóðinn á móti Reykjavíkurborg og Myndstef 

kemur þar að líka að einhverjum hluta.  

 

Fjármögnun og opinber stuðningur 

Gestavinnustofur SÍM eru, eins og kemur fram hér á undan, reknar af sambandinu 

sjálfu en starfsemin er fjármögnuð með gestavinnustofugjaldi sem gestalistamennirnir 

greiða fyrir dvölina. Gjaldið er um 500 evrur á mánuði fyrir hvern listamann og fyrir 

það fá listamenn herbergi, vinnustofu auk þjónustu sem SÍM veitir meðan á dvölinni 

stendur sem verkefnastjóri gestavinnustofa sér um.  

 Þrátt fyrir að það hafi ekki verið mikið um að SÍM hljóti opinbera styrki í 

sambandi við gestavinnustofurnar hefur starfsemin gengið rosalega vel og með 

góðum árangri á mörgum sviðum ásamt því að starfsemin hefur vakið mikla athygli á 

erlendri grundu en varðandi það segir Ingibjörg: 

 
Og þess vegna höfum við auðvitað viljað fá opinbera styrki til að geta gert þetta 

aðeins flottara. Við erum náttúrulega ennþá með sömu húsgögnin og allt það eftir tíu 

ár sem við fengum í Sorpu. Það er náttúrulega ekki mikill peningur afgangs þegar 

rekstrarkostnaður og laun eru borguð.    

 

Ingibjörg segir SÍM hins vegar hafa nýtt sér gestavinnustofustyrk Kultur Kontakt 

Nord (KKNord) nokkrum sinnum sem hafi gert þeim kleift að bjóða Norrænum 

listamönnum dvöl í gestavinnustofum SÍM. Það sé hins vegar aðeins meiri vinna 

þegar listamenn koma í gegnum stofnun eins og KKNord.  

 
[...] við fáum alltaf styrk þegar við sækjum um en það er náttúrulega meiri vinna að 

vera með styrkina því við þurfum að þjónusta þessa listamenn aðeins meira. Enda 

fáum við í raun styrk til þess (Ingibjörg Gunnlaugsdóttir). 

 

Ingibjörg segir jafnframt að þau séu búin að reyna að kynna starfsemina fyrir borginni 

og ríkisvaldinu og óska eftir frekari styrkjum en svo virðist sem lítill áhugi sé fyrir 

því. Þegar þau hjá SÍM hitta svo aðra aðila innan geirans, til dæmis af 

Norðurlöndunum, verður fólk alltaf jafn hissa á því hvernig reksturinn geti hreinlega 

gengið upp án milljóna styrkja sem gestavinnustofur njóta víða.  

 
Þannig þetta er líklega bara þetta íslenska sérfyrirbæri. Við gerum þetta bara samt 

þótt við getum það ekki. En vandamálið er það hvernig stjórnvöld hugsa þegar við 
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erum að sækja um styrki og svona; æi þú veist, þau gera þetta hvort sem er. [...] en 

við bara rétt þraukum (Ingibjörg Gunnlaugsdóttir).  

 

5.1.2. Gullkistan – Miðstöð sköpunar  

Í upphafi hvers viðtals voru viðmælendur beðnir um að lýsa aðstæðum sinnar 

gestavinnustofu almennt. Alda Sigurðardóttir og Kristveig Halldórsdóttir sem urðu 

fyrir svörum fyrir hönd Gullkistunnar sögðu frá því að um væri að ræða starfsemi sem 

rekin er á heilsársgrundvelli þar sem á hverju ári koma um 50 til 60 listamenn úr 

öllum listgreinum, fræðimenn og rithöfundar. Frá upphafi hafa um 320 til 330 manns 

dvalið og starfað í Gullkistunni. Uppbyggingin hefur gengið hægt og rólega en fyrsta 

sumarið var gestavinnustofan starfrækt í þrjá mánuði og komu níu gestir á þeim tíma. 

Árið þar á eftir var vinnustofan opin í fimm mánuði, svo tíu og að lokum allt árið en 

eins og Kristveig orðar það: 

 
Við vissum að þetta væri langtímamarkmið að byggja upp svona fyrirtæki.  

 

Margir gestanna koma til hugmyndavinnu, aðrir mála og/eða teikna og sumir skrifa en 

fæstir koma til að vinna að einhverjum stórum verkum enda takmarkað sem hægt er 

að flytja með sér milli landa þegar farið er aftur heim.  

 Kristveig og Alda voru ákveðnar í því allt frá upphafi að þær myndu ekki deila 

lyklavöldum með aðilum sem skildu ekki út á hvað starfsemi gestavinnustofunnar gengi 

og vildu þær vera eigin herrar eins og þær lýstu því. Til að byrja með leigðu þær tvær 

íbúðir í nemendablokkum sem tilheyrðu Íþróttakennaraháskólanum á Laugarvatni og 

seinna bættist við aðstaða á bóndabænum Eyvindartungu rétt við Laugarvatn. Fimm 

árum eftir að reksturinn hófst festu þær kaup á húsnæði sem áður hýsti Tjaldmiðstöðina, 

veitingasölu og fleira. Á ákveðnum tímapunkti áttfaldaðist leigan í nemendablokkunum 

og eftir það var ekki mögulegt fyrir Gullkistuna að leigja íbúðirnar tvær. Þá var 

starfsemin flutt í gömlu Tjaldmiðstöðina (sem er nú vinnustofa Gullkistunnar) og 

Eyvindartungu og gekk það þannig í eitt ár. Í dag fer reksturinn fram í vinnustofu 

Gullkistunnar og í sumarbústað stuttu frá sem keyptur var árið 2013.  

 Starfsmenn Gullkistunnar eru Alda og Kristveig sjálfar auk þess sem 

mennirnir þeirra, börn og vinir aðstoða þær við ýmislegt þegar þess þarf. Þær hafa 

einnig fengið til sín lærlinga frá evrópskum skólum í sjálfboðaliðastarf en engir 

starfsmenn eru á launaskrá hjá Gullkistunni en eins og Alda segir:  
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Við höfum bara ekki haft fjárhagslegt svigrúm til að borga okkur laun [...] og við 

höfum náttúrulega verið í fjarfestingum og að gera upp og ýmislegt sem hefur kostað 

peninga. Við höfum þá notað það sem við höfum fengið í það en við þurfum kannski 

að endurskoða það.  

 

 Alda og Kristveig auglýsa Gullkistuna mjög takmarkað og segja þær marga af 

sínum gestum koma vegna þess að þeir þekki einhvern sem hefur dvalið í 

Gullkistunni áður. Þær segja orðsporið ómetanlegt en einn tölvupóstur frá þeim er oft 

nóg til þess að þessi sami tölvupóstur fari víða um heiminn án þess að þær þurfi 

nokkuð að hafa fyrir því. Alda og Kristveig segja það að vera vel að sér í 

upplýsingatækni komi sér sérstaklega vel í þessum bransa. Þær fylgist vel með 

umferðinni á heimasíðu Gullkistunnar og ef þær sjá að umferðin um síðuna er lítil í 

einu landi er oft nóg að senda tölvupóst í þá áttina til að auka hana.  

 Gestir Gullkistunnar koma flestir frá enskumælandi löndum og eru 

Bandaríkjamenn lang flestir þeirra. Í þessu sambandi segir Alda:  

 
Það er bara inni í kerfinu hjá þeim, háskólakerfinu. Fólk sem er tengt inn í háskóla, er 

til dæmis að kenna þar, fær alltaf styrki til að gera eitthvað svona.  

 

Auk Bandaríkjamanna eru Kanadamenn margir og segja Alda og Kristveig að meira 

að segja Ástralir komi í meira mæli en til dæmis Norðurlandabúar. Þær hafa líka 

fengið til sín listamenn frá Kóreu, Japan, Spáni, Þýskalandi, Eistlandi, Finnlandi, 

Filipseyjum, Indlandi og frá fleiri löndum. Það virðist hins vegar ekki heilla 

Íslendinga að koma í gestavinnustofu á Laugarvatni en ástæðuna telja Alda og 

Kristveig helst vera þá að þeir séu ekki tilbúnir til þess að borga fyrir dvöl úti í sveit, 

þeir geti alltaf fengið ókeypis sumarbústað ef þeir vilja komast eitthvað í burtu. 

 Áhrif gestavinnustofunnar á samfélagið segja Alda og Kristveig vera mikil og 

ómetanleg. Gullkistan er meðal annars í samstarfi við menntaskólann á staðnum þar 

sem gestalistamenn fara inn í skólann og vinna með krökkunum. Framundan er síðan 

samstarf við grunnskólann enda segjast Alda og Kristveig alltaf reyna að nýta 

tækifærin þegar þær sjái þau. Fólkið sem kemur til dvalar og starfa í Gullkistunni sé 

heilmikil viðbót við lítið samfélag eins og Laugarvatn ásamt því að öll umfjöllun um 

staðinn verði jákvæðari með listasýningum og öðru sem þessi hópur standi að á 

meðan á dvölinni stendur. Landkynningin sé einnig mikil og góð en listamennirnir 
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kynni land okkar og þjóð með hverri sýningu sem þeir halda þegar heim er komið og 

segir Kristveig margföldunaráhrifin því ótrúlega stór af þessari starfsemi.         

 

Stofnun og markmið  

Aðspurðar um stofnun Gullkistunnar og ástæðu þess að farið var í að setja á laggirnar 

gestavinnustofu á Laugarvatni sögðu þær Alda og Kristveig að hugmyndin hafi verið 

þeirra beggja. Alda og Kristveig eru báðar listakonur og hafa mikið unnið í ýmsum 

félagsstörfum, unnið með mörgum listamönnum og setið í stjórnum í 

listamannageiranum og þekkja hann því vel. Þær stöllur kynntust í gamla Myndlista- 

og handíðaskólanum á sínum tíma og fluttu seinna báðar á Laugarvatn þar sem þær 

störfuðu við það sem þær höfðu lært áður en þær menntuðu sig í listum.  

Upphafið af gestavinnustofunni tengja þær þó við tvær mjög fjölmennar 

listahátíðir sem þær héldu á Laugarvatni, fyrst árið 1995 og svo 2005 en eftir þessar 

listahátíðir sáu þær tækifæri til þess sem síðar varð. Alda og Kristveig ákváðu að 

bjóða hinum almenna listamanni að taka þátt í listahátíðunum en það var eitthvað sem 

ekki hafði verið gert áður og segja þær að úr hafi orðið rosa dínamík og skemmtilegur 

kraftur. Þarna náðist því markmið þeirra Öldu og Kristveigar um að gefa ungu 

listafólki tækifæri á að sýna listina sína eða eins og Kristveig segir: 

 
Það var kannski líka á þessum tíma í Reykjavík, bara eins og alltaf og er núna verra 

en nokkurn tímann, erfitt fyrir ungt listafólk að komast einhvers staðar að til að sýna 

listina sína.   

 

Laugarvatn á mikla skólasögu en einnig sögu tengda listamönnum í gegnum 

tíðina og þar spilar Héraðsskólinn gamli stóra rullu. Það var einmitt hugmyndin til að 

byrja með, að fá Héraðsskólann undir gestavinnustofu enda tilvalið húsnæði undir 

slíka starfsemi að mati Öldu og Kristveigar. Það gekk þó ekki eftir þrátt fyrir vel 

útlistaðar og úthugsaðar tilraunir. Þær dóu ekki ráðalausar og leystu það mál á annan 

hátt enda ákveðnar í að láta verkefnið verða að veruleika sem og varð árið 2009 þegar 

stofnað var hlutafélag utan um reksturinn. Strax í upphafi var mjög mikilvægt að 

Gullkistan væri alltaf rekin út frá forsendum listamannanna sem þar dveldu við störf 

og markmið að listamenn gætu verið skapandi á sinn hátt án nokkurra takmarkana.   

 

 

 



 

 70 

Stjórnendur og bakgrunnur þeirra 

Stjórnun og rekstur Gullkistunnar er alfarið í höndum Öldu og Kristveigar sem eru 

einnig eigendur gestavinnustofunnar. Þær eru, eins og áður segir, báðar menntaðar í 

listum en þar fyrir utan er Kristveig menntaður kennari og Alda hjúkrunarfræðingur. 

Kristveig hefur einnig starfað sem fararstjóri og Alda hefur reynslu í rekstri fyrirtækja 

og eins og Alda kemst að orði: 

 
Maður lærir stjórnun og er alltaf að stjórna fólki [...] og taka erfiðar ákvarðanir. 

 

Þær hafa auk þess báðar tekið námskeið tengd viðskiptum og rekstri, Kristveig í 

gegnum endurmenntun í háskóla en hún segir:  

 
[...] það sem ég lærði kannski mest þar var bara að maður á ekki að vera að bíða eftir 

einhverju eða vera með einhverja minnimáttarkennd um að kunna ekki eitthvað 

bókhald, á excel og eitthvað svoleiðis [...] varðandi þessi stjórnunarnám þá í rauninni 

er það fólk að læra það sem maður lærir í kennslufræðinni eða bara það sem maður 

lærir í mannlegum samskiptum og að hafa trú á því sem maður er að gera.  
 

Þegar þær hafa síðan rekist á veggi í rekstrinum segjast þær einfaldlega hafa leitað sér 

aðstoðar aðila sem reyndari eru í þeim tilteknu málum. Af orðum Öldu og Kristveigar 

að dæma má því segja að þó þær séu ekki menntaðar í stjórnun komi þær inn í 

reksturinn með víðtæka reynslu og fjölbreyttan bakgrunn sem kemur sér vel í stjórnun 

fyrirtækis eins og gestavinnustofu.  

 

Helstu áskoranir og tækifæri 

Þegar Alda og Kristveig voru spurðar út í hvað væri erfiðast við reksturinn og hverjar 

helstu áskoranirnar væru stóð ekki á svari. Fjármálahlið rekstursins er það sem þær 

segja stærstu áskorunina og spila fasteignagjöldin þar stórt hlutverk. Húsnæði 

gestavinnustofunnar er nefnilega rekið sem starfsemi í atvinnurekstri án þess þó að 

búa að „hefðbundinni innkomu“ eins og væri ef rekin væri verslun eða annað slíkt í 

húsinu. Þær leggja einnig mikið upp úr því að þær eru ekki með airbnb rekstur og 

skilyrði fyrir dvölinni er að gestir komi inn um mánaðarmót og fari út um 

mánaðarmót. Fólk fær ekki að koma og fara eins og því sýnist. Vinnufriður 

listamannanna er mikilvægur að mati Öldu og Kristveigar enda eru þær alltaf að gera 
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þetta út frá forsendum listamannsins sjálfs, ekki til þess að græða peninga eins og þær 

segja sjálfar.  

 Húsnæðisvandamál eru líka eitthvað sem þær hafa þurft að takast á við, mikil 

hækkun húsaleigu á stuttum tíma og annað slíkt en þær segjast hafa tekið á því með 

því að fara fljótt og leita á önnur mið hvað það varðar. Helst myndu þær vilja hafa 

reksturinn allan í einu húsnæði en ekki tveimur eins og er í dag enda sé það 

óhagkvæmt og segir Alda:  

 
Þetta gæti verið miklu betra og miðað við staðinn sem við erum á og allt það þá 

auðvitað ætti þetta að vera þannig en okkur vantar bara pening. 

 

 Það eru þó ótrúlegustu hlutir sem hafa dottið inn á borð hjá Gullkistunni eins 

og þær segja. Þá hafa til dæmis verið haldin námskeið á vegum Gullkistunnar, ýmist í 

húsnæði hennar eða annars staðar. Alda og Kristveig hafa einnig kynnst fólki um 

allan heim og starfsemi gestavinnustofunnar hefur því þróast yfir í að þær eru farnar 

að taka á móti hópum, nemendahópum og fleirum en sú tenging hefur komist á í 

gegnum prófessora sem hafa komið til þeirra í gegnum tíðina og síðan komið aftur 

með nemendur sína. Þá hafa þær skipulagt ferðir fyrir einstaka hópa en þar kemur 

menntun Kristveigar sem leiðsögumaður og tungumálakunnátta þeirra beggja sér vel 

og eins og Kristveig segir:   
 

Þannig að það eru til hliðarverkefni og í rauninni erum við komin með alveg 

rosalegan tengslabanka.  
 

Staðsetning Gullkistunnar býður auk þess upp á þjónustu sem þessa þar sem margir 

hafi áhuga á náttúrunni á þessu svæði svo ekki sé minnst á gullna hringinn en 

Gullkistan er í raun staðsett í honum miðjum. Þar komi þó á móti að húsnæði er 

dýrara á þessu svæði heldur en víða annars staðar eins og þær Alda og Kristveig 

benda á. Þær jánka því einnig þegar upp kemur hugtakið menningartengd 

ferðamennska og segja það eitthvað sem þær horfi vissulega til og eins og þær segja 

þá hefur það fleytt þeim töluvert að geta tekið svona hópa til hliðar við rekstur 

gestavinnustofunnar.    
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Fjármögnun og opinber stuðningur 

Starfsemi Gullkistunnar stendur undir sér með svokölluðu gestavinnustofugjaldi en 

gestalistamenn greiða ákveðna upphæð fyrir dvölina og þá aðstöðu sem boðið er upp 

á. Þessi peningur fer svo í að reka gestavinnustofuna. Stór hluti innkomunnar fer í 

niðurgreiðslu lána en árið 2013 keyptu þær húsnæði undir reksturinn, 110 fermetra 

sumarbústað og 200 fermetra húsnæði sem hýsir vinnustofuna sjálfa. Það að geta 

tekið á móti nemendahópum og öðrum hópum í ferðir undir leiðsögn hefur einnig 

fleytt rekstrinum fjárhagslega líkt og Alda og Kristveig benda á hér á undan en Alda 

bætir við og segir: 

 
Ég er ekki viss um að við værum ennþá standandi á báðum ef við hefðum ekki getað 

gert þetta.    

 

Hvað varðar styrki hefur Gullkistan nokkrum sinnum hlotið styrk frá Sambandi 

sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) sem sér um Uppbyggingarsjóðinn á þessu svæði. 

Styrksumsóknum fylgir hins vegar mikil skriffinnska, skýrslugerð og gerð umsókna 

sem krefst mikillar vinnu og tíma. Þetta er þó mikilvægt þar sem það að hljóta styrki 

sem þessa gefur starfseminni ákveðinn stimpil. Um er að ræða eins konar gæðastimpil 

eða merki um að einhver sé að fylgjast með því sem fram fer innan 

gestavinnustofunnar og það skiptir almenning oft miklu máli og vekur athygli hans 

eða eins og Kristveig segir:  

 
[...] sumir kannski hugsa, hvað erum við að setja pening í eitthvað sem er bara fyrir 

útlendinga? En við hugsum þetta öðruvísi, við erum að flytja inn á svæðið sem 

samsvarar kannski fjórum og hálfri fjölskyldu.  
 

Opinberi stuðningurinn er ómetanlegur að mati Öldu og Kristveigar en þær benda 

einnig á að ef þær ættu meiri pening þá gætu þær líka sótt um meiri pening. Þetta 

haldist allt í hendur.  

 

5.1.3. Nes listamiðstöð  

Nes listamiðstöð er alþjóðleg gestavinnustofa staðsett á Skagaströnd. Ein þeirra sem 

sat fyrir svörum á Skagaströnd, Vicki O´Shea, annar framkvæmdastjóri Ness, segir 

gestavinnustofuna tilvalda fyrir listamenn sem eru að leita eftir því að komast úr sínu 

hefðbundna umhverfi, tíma og rými til þess að einbeita sér algjörlega að verkum 
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sínum. Skagaströnd sé tilvalinn staður fyrir akkúrat þetta þar sem truflun er lítil sem 

engin og ekkert annað togar í fólk. Vicki segir þau hjá Nesi leggja áherslu á að blanda 

fólki saman þegar valið er úr umsóknum listamanna. Þá reyni þau að hafa fólk á 

mismunandi aldri og af mismunandi þjóðerni saman svo að tengslanetið sem skapist á 

staðnum verði sem fjölbreyttast. Vinnustofan sjálf er líka þannig uppbyggð að 

samskipti milli listamanna eru óhjákvæmileg þó að auðvitað hafi listamennirnir 

stundum tækifæri til að vinna í næði kjósi þeir það. Þó að þessi tilhögun í vinnustofu 

Ness geti verið erfið fyrir suma er það reynsla Vicki og hins framkvæmdastjórans 

Kerryn McMurdo, sem einnig sat fyrir svörum, að þegar dvöl listamannanna lýkur 

hafa þeir virkilega notið þess að vinna í hópi með öðrum listamönnum í þessu opna 

rými.  

 Halldór Gunnar Ólafsson stjórnarformaður Ness sat einnig fyrir svörum en 

hann horfir á starfsemina frá aðeins öðruvísi sjónarhorni. Hann segir: 

 
Ég er kannski að móðga einhverja listamenn þegar ég segi þetta en í mínum huga er 

Nes mjög sérhæfður túrismi eða ferðaþjónusta. Nes skapar rými og tækifæri fyrir 

ákveðinn hóp af fólki til þess að koma til Skagastrandar og vinna að verkefnum 

sínum.  

 

Í hverjum mánuði eru um 12 til 16 listamenn í Nesi sem margir hverjir koma á 

Skagaströnd með ákveðna hugmynd um verk í huga. Kerryn segir að svo þegar upp er 

staðið hefur staðurinn sjálfur og aðstæður haft þannig áhrif á listamanninn og vinnslu 

við verkið að útkoman verður allt önnur en sú sem lagt var upp með í upphafi.  

 Vicki og Kerryn eru sammála um að rekstur á gestavinnustofu eins og Nesi er 

mikil vinna. Það sé margt sem þarf að huga að og mikilvægt að vera viðbúin því að 

ýmislegt getur komið upp á þegar saman koma einstaklingar úr ýmsum áttum til þess 

að starfa og búa saman. Vicki og Kerryn eru báðar titlaðar framkvæmdastjórar Ness 

en þær skipta með sér einni 100% stöðu innan fyrirtækisins. Þær ásamt Halldóri segja 

það hins vegar mjög hentugt að fleiri en ein manneskja sjái um framkvæmdastjórn á 

svona rekstri því þannig megi fá meiri reynslu og þekkingu inn í stjórnunina heldur en 

með einum aðila. Það hafi í það minnsta komið sér vel í Nesi. 
 

Það eru ákveðnir hlutir sem ég þarf ekki að hugsa um því ég veit að Kerryn hugsar 

um þá og Kerryn hugsar ekki um þá hluti sem ég sé um. [...] ef það væri bara ein 

manneskja sem þyrfti að hugsa um og sjá um allt saman hugsa ég að það gæti verið 

svolítið yfirþyrmandi (Vicki O´Shea). 
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 Lítið er um að íslenskir listamenn sæki um dvöl í Nesi og því lang stærstur 

hluti listamannanna sem þangað koma erlendir og þeir koma víða að. Vicki segir að 

kannski myndu fleiri íslenskir listamenn koma ef gestavinnustofan væri rekin af 

Íslendingum og tengingin þar af leiðandi meiri við Íslendinga. Hún bætir þó við: 
 

[...] við höfum komist að því að íslenskir listamenn vilja ekki koma á Skagaströnd. 

[...] þó svo að ef þeir kæmu myndu þeir koma inn í hóp tíu eða tólf alþjóðlegra 

listamanna. [...] þetta er eitthvað sem við þurfum að bæta og það er á listanum okkar 

að bæta þetta [...].  

 

Vicki segir þau í Nesi ekki hafa lagt mikla áherslu á það að kynna starfsemina fyrir 

íslenskum listamönnum. Vicki segir ennfremur:  
 

Ég held að við höfum ekki gert nóg af því að kynna okkur fyrir Íslendingum og það 

er eitthvað sem við þurfum að skoða. Ég held að með því að kynna okkur og hvetja 

Íslendinga til að átta sig á að með því að koma hingað eru þeir ekki bara að koma á 

Skagaströnd, heldur eru þeir að kynnast hópi listamanna alls staðar að úr heiminum 

sem er mjög góð upllifun og reynsla. [...] en já, þetta er eitthvað sem við erum að 

vinna í.  

 

Fegurðin fyrir listamenn sem koma í Nes liggur ekki hvað síst í því að listamennirnir 

stjórna sér alfarið sjálfir. Það er engin pressa á að þeir ljúki við verk eða að þeir skili 

einhverju fullkláruðu við lok dvalarinnar. Halldór segir það heldur ekki óalgengt að 

fólk tali um upplifun sem hafi breytt lífi þess eftir gestavinnustofudvöl í Nesi.   

 Samfélagið á Skagaströnd hefur notið góðs af starfseminni í Nesi á fjölmarga 

vegu og Nes einnig grætt helling á því að vera staðsett akkúrat á þessum stað. Mikil 

og góð tenging er til að mynda milli Ness og grunnskólans á svæðinu, raunar svo góð 

tenging að nú eru skólastjórnendur farnir að hringja í Vicki og Kerryn frekar en að 

þær þurfi að hringja og minna á sig.  
 

Þau taka þátt í alls konar verkefnum í skólanum, í verkefnum tengdum listum, í 

kvikmyndagerð, alls konar uppsetningum og fleiru. Þetta opnar huga þeirra [...] þau 

verða opnari og læra ensku svo eitthvað sé nefnt (Halldór G. Ólafsson).   

 

Fleiri og fleiri íbúar staðarins koma á opið hús í Nesi sem haldið er einu sinni í 

mánuði en þar fá gestalistamennirnir tækifæri til þess að sýna hvað þeir hafa verið að 
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gera og íbúar Skagastrandar og aðrir gestir fá reglulegar listasýningar í heimabyggð 

um leið og þeir fá kost á að læra kannski eitthvað í leiðinni.  
 

Ég held, þetta er kannski ekki rétta orðið, en staða Ness innan samfélagsins á 

Skagaströnd hefur batnað í gegnum árin (Vicki O´Shea).  

 

Kerryn tekur í sama streng og segir: 
 

[...] ég held í alvörunni að samfélagið yrði mjög miður sín og myndi átta sig á því 

hvað það hefði misst ef Nes myndi loka á morgun.   

 

Vicki segir bara eitthvað sérstakt við Skagaströnd og bætir við að vilji bæjaryfirvalda 

til þess að standa við bakið á rekstrinum skipti sköpum. Gestavinnustofurekstur gangi 

ekki upp hvar sem er. Á Skagaströnd séu bæjaryfirvöld alltaf jákvæð þegar kemur að 

því að takast á við gestalistamenn á staðnum og það sem þeim tengist og það skipti 

miklu máli.  

 

Stofnun og markmið  

Hrafnhildur Sigurðardóttir var sú sem fyrst kom með hugmyndina um stofnun 

gestavinnustofu á Skagaströnd. Hún hafði verið að vinna á Blönduósi og komið í 

stutta heimsókn á Skagaströnd þar sem hún sá öll þessi gömlu hús sem þjónuðu 

engum tilgangi lengur. Hún tók sig því til og sendi bréf á bæjaryfirvöld og bar upp þá 

hugmynd að nýta þetta ónýtta húsnæði til stofnunar gestavinnustofu. Þegar 

Hrafnhildur kom fyrst með þessa hugmynd vissu bæjaryfirvöld á staðnum ekkert um 

slíkan rekstur. Rætt hafði verið um að koma á fót svipaðri starfsemi og hafði verið 

gert á Vestfjörðum í sambandi við sjóstangaveiði þar sem ferðamenn geta leigt 

húsnæði, báta og sjóveiðistangir. Halldór segist í upphafi bara hafa tengt þessa 

gestavinnustofu pælingu Hrafnhildar við sjóstangaveiðina á Vestfjörðum, en í hans 

huga var þetta mjög svipuð pæling: 
 

Í mínum huga er þetta mjög svipað. Maður finnur ákveðinn hóp fólks og útbýr rými 

og tækifæri svo það geti heimsótt staðinn. Maður reynir að laða fólkið að með rými 

og tækifærum.   

  

Í þessu samhengi kemur upp hugtakið menningartengd ferðamennska og segir 

Halldór þau á Skagaströnd hafa haft allt við höndina til þess að fara af stað í rekstur 
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gestavinnustofu. Nóg var af auðu og ónýttu húsnæði sem hentaði vel undir 

starfsemina en ef farið hefði verið í sjóstangaveiði pælinguna hefðu þau þurft að byrja 

á því að kaupa báta og hella sér í miklar fjárfestingar. Bæjaryfirvöld tóku vel í 

hugmynd Hrafnhildar og fengu Byggðastofnun, eiganda húsnæðisins, með sér í lið. 

Þetta var árið 2007 og í júní árið eftir komu fyrstu gestirnir í Nes.  

 Markmiðið með starfsemi gestavinnustofunnar hefur breyst í gegnum árin. Í 

upphafi var markmiðið með stofnuninni að skapa ný störf og laða fólk að staðnum, 

styrkja samfélagið á Skagaströnd ásamt efnahagslífi þess. Halldór segir að það að fá 

alla þessa listamenn á svæðið breyti miklu:  
 

Þeir styrkja staðinn og hjálpa okkur að halda þjónustustiginu uppi eins og bankanum, 

pósthúsinu, verslunum, bensínstöðinni. Ég meina þeir eru hér og nýta sér þetta allt 

saman [...].    

 

Í dag er markmið Ness að verða mikilvægur hluti af samfélaginu á Skagaströnd og 

segir Vicki þau á góðri leið með að ná því markmiði.  

 

Stjórnendur og bakgrunnur þeirra 

Framkvæmdastjórar Ness eru tveir, Vicki O´Shea og Kerryn McMurdo. Þær hafa 

báðar bakgrunn í listum og þekkja geirann vel. Vicki kemur frá Ástralíu en kynntist 

starfseminni í Nesi eftir að hún flutti á Sauðárkrók á sínum tíma. Vicki hefur eins og 

áður segir, bakgrunn í listum en hún starfaði einnig um tíma sem stjórnandi margra 

lítilla menntunarmiðstöðva í Ástralíu þar sem sumar þeirra snerust um listir. Vicki 

kemur því inn í rekstur Ness með reynslu í listum, bæði sem listakona og stjórnandi 

og segir hún bakgrunn sinn henta vel í því sem hún gerir í Nesi.  

 Kerryn sem er frá Nýja-Sjálandi kom upphaflega á Skagaströnd sem 

gestalistamaður og kynntist starfseminni í Nesi þannig. Hún hefur bakgrunn í dansi, er 

danshöfundur auk þess sem hún hefur kennt og stjórnað ýmsum skapandi verkefnum í 

gegnum tíðina. Vinna með fólki og stjórnun verkefna á sviði lista hafa því lengi verið 

hluti af lífi Kerryn og hennar hlutverk í Nesi, að aðstoða og styðja við gestalistamenn 

auk mikilla samskipta við þá, á því vel við hana.  

 Halldór og Vicki leggja áherslu á að við stjórnun fyrirtækis eins og 

gestavinnustofu sé bakgrunnur í listum mikilvægur eiginleiki auk þess sem reynsla í 

stjórnun komi sér mjög vel. Halldór sem er menntaður sjávarútvegsfræðingur og 

stjórnarformaður Ness sér að mestu leyti um fjármálahlið rekstursins enda býr hann 
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að reynslu við rekstur fyrirtækja. Hann fylgist einnig vel með starfsemi 

gestavinnustofunnar og segja þau Halldór, Vicki og Kerryn að saman séu þau nokkuð 

gott teymi. Það sé jákvætt að þau komi inn í reksturinn með ólíkan bakgrunn og að 

þau styðji vel við bakið á hvert öðru, það sé mjög mikilvægt.     

 

Helstu áskoranir og tækifæri 

Í máli Halldórs, Vicki og Kerryn voru einna helst tvö atriði sem þau líta á sem helstu 

áskoranir í rekstri gestavinnustofunnar. Annars vegar fjármögnun og hins vegar 

samskipti við gestalistamenn sem koma til dvalar. Kerryn sem sér að mestu um 

samskipti og samvinnu með listamönnunum segir það að takast á við vandamál sem 

upp geta komið þegar fólk úr öðrum menningarheimum kemur á Skagaströnd geta 

verið erfitt. Fólk sé eðlilega misjafnt og menningarmunur geti verið mikill. Þá koma 

stundum upp atvik sem taka þarf á og er það yfirleitt hlutverk Kerryn að gera það, þó 

auðvitað í samvinnu við Vicki og Halldór. Þetta sé þó alls ekki algengt og yfirleitt 

gangi fólki vel að aðlagast.   

 Vicki og Halldór benda á fjárhagshliðina og segja það að koma því þannig við 

að starfsemin og reksturinn geti gengið eins og smurð vél verði líklega alltaf verkefni 

út af fyrir sig. Flökt á gengi krónunnar hafi líka sett strik í reikninginn en þau hafi 

reynt að bregðast við því. Halldór segir markmiðið alltaf hafa verið að gera reksturinn 

varanlega stöðugan fjárhagslega en líka stjórnunarlega. Halldór segir það ekki 

skynsamlegt að þurfa að treysta of mikið á einhverja ákveðna einstaklinga: 
 

Við verðum að finna leiðir svo að reksturinn geti gengið án þess að við þurfum að 

treysta mjög mikið á ákveðna aðila.  

 

Halldór segir einnig að þau í Nesi myndu gjarnan vilja borga starfsfólkinu hærri laun 

og kaupa betri búnað í húsin en fjárhagsleg staða dagsins í dag leyfi það ekki.  

 Tækifæri Ness og Skagastrandar í heild liggja víða. Nú standa meðal annars 

yfir framkvæmdir í gömlu húsi á Skagaströnd þar sem Hrafnhildur Sigurðardóttir, 

stofnandi Ness, stefnir á að opna gistihús þar sem rými verður fyrir 14 manns. Í þessu 

nýja húsi koma listamenn til með að geta leigt herbergi með sér baðherbergi og meira 

næði en mögulegt er í dag. Þá verði mögulegt að taka á móti hópum gestalistamanna í 

þessu húsi eða listamönnum sem vilja dvelja í styttri tíma í senn.  
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Það er líka það að við erum með einn mánuð sem lágmarksdvalartíma í 

gestavinnustofunni en fáum engu að síður fyrirspurnir frá fólki sem vill bara dvelja í 

tvær vikur [...] það geta til dæmis verið ljósmyndarar eða fólk sem er bara í 

gagnasöfnun, til dæmis varðandi landslagið eða annað slíkt. Til dæmis hljóðlistamenn 

eða aðrir sem þurfa ekki mikið pláss heldur bara rými fyrir sig og tölvuna sína og 

kannski aðgang að Internetinu. Svo að já, það er eitthvað sem við hyggjumst bjóða 

upp á í þessu húsi (Vicki O´Shea).   
 

Þetta úrræði verður vissulega aðeins dýrara en það sem nú er í gangi í Nesi en með 

því að fá fólk á staðinn sem er tilbúið að borga meira fyrir aðstöðuna er líklegt að það 

vilji einnig kaupa meira af annarri þjónustu á staðnum, segir Halldór og það komi sér 

vel fyrir staðinn. Halldór segir jafnframt að Nes listamiðstöð hafi á sér jákvæða ímynd 

sem smitist yfir á sveitarfélagið Skagaströnd í heild. Í dag sé Skagaströnd bær sem 

fólk tengi við listir og listamenn miklu frekar en lítið sjávarþorp sem hefur misst frá 

sér kvóta og fiskiðnað. 

 

Fjármögnun og opinber stuðningur 

Við stofnun gestavinnustofunnar voru það Sveitarfélagið Skagaströnd og 

Byggðastofnun sem stóðu á bak við hana og gera reyndar enn. Sveitarfélagið setti 

fjármagn inn í hlutafélagið og Byggðastofnun húsnæði. Það hefur þó gengið á ýmsu í 

rekstri gestavinnustofunnar. Á árunum 2010 - 2011 varð fyrirtækið nærri gjaldþrota 

en fyrir því voru ýmsar ástæður. Eigendurnir, sveitarfélagið Skagaströnd og 

Byggðastofnun, urðu því að taka ákvörðun um framhaldið, hvort það ætti að hætta 

rekstri eða gefa fyrirtækinu nýtt líf, eins og Halldór orðar það. Tekin var ákvörðun um 

að setja fjármagn inn í reksturinn og halda áfram uppbyggingu fyrirtækisins en þetta 

var ekki auðveld ákvörðun. Fólk var ekki par hrifið af því að skattpeningar færu í 

verkefni sem erfitt var að sjá virðið í en ráðist var í þessar framkvæmdir og eins og 

Halldór segir: 

 
Það var ekki hægt að gefast upp án þess að reyna einu sinni enn.     

 

 Kerryn bætir við og nefnir hversu einstakt það sé að sveitarfélagið hafi staðið 

svona þétt við reksturinn, meira að segja þegar allt gekk á afturfótunum. Hún segir:  
 

[...] það er alveg einstakt hvernig sveitarfélagið studdi við Nes, meira að segja þegar 

allt gekk illa og var erfitt. Ég held það sé svona magnað því það er erfitt að sjá virðið 
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í því, meira að segja í samfélögum þar sem listir og saga lista er betur þekkt. Það 

kunna ekki allir að meta listir, ekki einu sinni í New York. Svo það að sjá reksturinn 

mistakast en halda umræðunni opinni og sjá að það er virði í nýsköpuninni og því að 

gefa rekstrinum tækifæri á að þróast til þess að sjá síðan hvert virðið getur orðið [...].  

 

Eftir upprisu gestavinnustofunnar voru gerðar hagræðingar varðandi húsnæði. Keypt 

var hús á staðnum sem varð til þess að í dag eru rekin þrjú hús í stað fimm húsa áður 

sem hefur vissulega sparað fjármagn þrátt fyrir afborganir húsnæðislána. 

Gestalistamennirnir greiða síðan ákveðið gestavinnustofugjald sem þau í Nesi hafa 

neyðst til að hækka fyrir ekki svo löngu síðan vegna breytinga á stöðu krónunnar 

gagnvart erlendri mynt.  

 Aðspurð um opinbera styrki segja Vicki og Halldór það mikilvægt að treysta 

ekki um of á styrkveitingar. Opinberir styrkir í menningargeiranum eru takmarkaðir 

og það sé mikilvægt að reksturinn geti lifað það af að fá enga styrki. Styrkir séu fínir 

til þess að fjármagna ákveðin verkefni innan rekstursins en þeir séu ekki ótæmandi og 

alls ekki víst að fyrirtæki fái styrki þó þau sæki um þá. Halldór segist einnig mjög 

stoltur af því að vera ekki háður styrkveitingum enda sé það merki um stöðugan og 

heilbrigðan rekstur.   

 

5.2.  SAMANTEKT NIÐURSTAÐNA  
Gestavinnustofur á Íslandi eru samkvæmt athugunum rannsakanda 29 talsins, eins og 

fram kemur framar í ritgerðinni. Það að gera tilviksrannsókn á aðstæðum þriggja 

þeirra skapar ekki tilefni til þess að alhæfa algjörlega um allar 29 vinnustofurnar en 

það getur mögulega gefið vísbendingu um aðstæður gestavinnustofa á Íslandi almennt 

og er það markmiðið hér. Í þessum kafla eru niðurstöður viðtalanna við aðila innan 

allra þriggja gestavinnustofanna teknar saman og bent á þemu og hugsmíðar sem fram 

komu í máli viðmælenda.  

 

5.2.1. Aðstæður gestavinnustofanna þriggja 

Það kom skýrt fram hjá tilvikunum þremur, Gullkistunni – Menningarmiðstöð, Nesi 

listamiðstöð og gestavinnustofum SÍM, að eftirspurn eftir plássi í gestavinnustofum er 

til staðar. Allar gestavinnustofurnar eru reknar á heilsársgrundvelli og hafa þær komið 

sér upp góðu tengslaneti sem gerir það að verkum að þær þurfa yfirleitt lítið að 

auglýsa sig svo að aðsóknin haldist stöðug. Það kom einnig í ljós að rekstur 
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gestavinnustofanna er drifinn áfram af hugsjónastarfi þeirra sem sitja við stjórnvölin 

og áherslan því mest á gestalistamennina, störf þeirra og þarfir.    

 Í máli viðmælenda um starfsmannamál kom fram að í gestavinnustofum SÍM 

og í Nesi eru starfsmenn á launaskrá við störf en rekstur Gullkistunnar byggist hins 

vegar alfarið á sjálfboðaliðastarfi. Það er þó eitthvað sem þær Alda og Kristveig í 

Gullkistunni stefna á að breyta áður en langt um líður enda mikil vinna sem felst í 

rekstri gestavinnustofu og var það einróma álit allra viðmælenda að það að reka 

gestavinnustofu væri ekki eitthvað sem gert væri með hálfum hug og hangandi hendi. 

Um væri að ræða verkefni sem krefðist skipulagningar og útsjónarsemi varðandi 

ýmislegt og þá ekki síst fjármögnun starfseminnar sem gæti oft reynst þrautin þyngri.   

 Aðspurðir um hvaðan gestalistamennirnir kæmu einna helst var svar 

viðmælenda í öllum tilvikum að listamennirnir kæmu alls staðar að úr heiminum en 

að Bandaríkjamenn og listamenn frá öðrum enskumælandi löndum væru yfirleitt í 

meirihluta þeirra sem dveldu í gestavinnustofunum. Íslendingar væru þó langfæstir, 

þeir virtust ekki hafa áhuga á að dvelja við störf í gestavinnustofum á Íslandi en 

viðmælendur bættu því við að mögulega væri það vegna þess að ekki væri mikið gert 

til þess að laða íslenska listamenn að. 

  Ótvíræð jákvæð áhrif á samfélagið þar sem gestavinnustofurnar eru 

starfræktar komu skýrt fram í máli allra viðmælenda. Ýmis konar samstarf er á milli 

gestavinnustofanna og annarra aðila á svæðunum og má þar nefna samstarf 

gestavinnustofu og skóla auk þess sem gestalistamennirnir nýti sér yfirleitt aðra 

þjónustu innan sveitarfélaganna á meðan á dvölinni stendur sem komi sér vel fyrir 

aðra þjónustuaðila á svæðinu. Gestavinnustofurnar hafi heldur ekki bara jákvæð áhrif 

á samfélagið þar sem þær eru heldur sé landkynningin sem fram fer í gegnum 

listamennina eftir að dvöl þeirra líkur á landinu oft mjög góð. Margföldunaráhrifin af 

rekstri gestavinnustofa á Íslandi geti því verið mikil.  

 

5.2.2. Stofnun og markmið  

Gestavinnustofurnar þrjár sem skoðaðar voru eiga margt sameiginlegt en eru um leið 

ólíkar. Markmið og tilgangur stofnunar þeirra er til að mynda nokkuð ólíkur þó 

reksturinn sé í öllum tilvikum tengdur hugsjónastarfi eins og fram hefur komið.  

Í tilfelli SÍM var markmiðið strax í upphafi að færa heimslistina til Íslands. 

Við byggjum á lítilli eyju og það hefðu ekki allir kost á að fara út í heim og kynna sér 

hvað væri í gangi í listaheiminum erlendis. Stofnun gestavinnustofu fyrir erlenda 
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listamenn á Íslandi var því ein leið til þess og þar sem SÍM er hagsmuna- og 

stéttarfélag myndlistarmanna sem starfar í þeirra þágu var talið mikilvægt að gefa 

íslenskum myndlistarmönnum og almenningi kost á að sjá og fræðast um hvað 

erlendir listamenn væru að gera og um leið gefa þeim tækifæri til að kynna sín verk. Í 

tilfelli Gullkistunnar kom fram að upphafið hafi átt rætur að rekja til listahátíða sem 

haldnar voru af stofnendunum, á Laugarvatni, fyrst árið 1995 og aftur árið 2005. 

Staðsetningin heillaði, auk sögu staðarins og húsnæðis sem litið var á sem vænlegt 

fyrir svona rekstur. Markmiðið hefur þó alltaf verið að reka gestavinnustofuna út frá 

forsendum listamannsins sjálfs. Í tilfelli Ness var annað uppi á teningnum. Mikið var 

um gamalt og ónotað húsnæði á Skagaströnd sem ákveðið var að reyna að virkja og 

með starfseminni var áætlunin að fá fleira fólk á staðinn, skapa fleiri störf og verða 

síðan að einum af máttarstólpum sveitarfélagsins.   

Eins og sjá má voru markmið stofnana gestavinnustofanna nokkuð ólík í 

upphafi en af viðmælendunum að dæma er í dag um mikið hugsjónastarf að ræða auk 

þess sem fram kemur í máli viðmælenda að gestavinnustofurnar séu góður vettvangur 

fyrir listamenn til tengslamyndunar sem getur skipt sköpum fyrir alla listamenn, ekki 

síst unga og upprennandi listamenn sem eru að hefja sín fyrstu spor á nýjum 

starfsvettvangi.  

 

5.2.3. Stjórnendur og bakgrunnur þeirra  

Í máli viðmælenda um stjórnun og stjórnendur gestavinnustofanna kom fram að 

stjórnendur þeirra hafa allir bakgrunn í listum og þekkja því vel til þeirra áskorana og 

tækifæra sem möguleg eru innan listaheimsins. Stjórnendurnir búa hins vegar ekki að 

fræðilegri menntun í stjórnun en í flestum tilvikum hafa þeir hins vegar reynslu í 

stjórnun af öðrum sviðum sem nýtist vel í rekstri gestavinnustofanna.  

 Meðal þess sem komið var inn á í þessu sambandi og Kristveig í Gullkistunni 

nefndi sérstaklega var að í þessum geira sé mjög mikilvægt að þora og láta vaða, 

henda sér í verkefnin og ekki hræðast það að hafa ekki gráðu í stjórnun á bakinu. 

Verkefni stjórnendanna eru mörg og ólík; fjármögnun, kynningarstarf, samskipti við 

gestalistamenn, áætlanagerð og önnur skipulagning auk ýmissa annarra verkefna sem 

krefjast þess að stjórnendur séu vel að sér í rekstri fyrirtækja. Öll reynsla er því af 

hinu góða eins og viðmælendur komu inn á en ef fólk rekst á veggi í starfinu er 

yfirleitt hægt að leita sér aðstoðar reyndari aðila.  
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5.2.4. Helstu áskoranir og tækifæri  

Hvað varðar helstu áskoranir í rekstri gestavinnustofa á Íslandi kom fram hjá öllum 

viðmælendum að mesta áskorunin í rekstrinum væri fjárhagshliðin. Allar höfðu 

gestavinnustofurnar gengið í gegnum erfið tímabil fjárhagslega og þó að styrkir væru 

ómetanlegir og kæmu sér vel, væri ekki mikið um styrkveitingar í geiranum og það 

væri heldur ekki eitthvað sem gestavinnustofurnar treystu sérstaklega á. Starfseminni 

væri yfirleitt haldið uppi með svokölluðu gestavinnustofugjaldi sem listamenn greiða 

fyrir dvölina og það sem henni fylgir. Húsnæðismál komu einnig fram í umræðunni 

um áskoranir í rekstri en ástæður húsnæðisvandamála eru þó mismunandi og virðist 

staðsetning gestavinnustofanna hafa töluvert um það að segja.  

Samskipti erlendra listamanna og aðlögun þeirra að samfélaginu komu einnig 

fram sem ákveðin áskorun. Það væri þó alls ekki oft sem slík vandamál kæmu upp. 

Áhugaleysi stjórnvalda ásamt fækkun og lækkun styrkja er einnig áskorun og kemur 

sér illa fyrir gestavinnustofur sem oft þurfa að horfa vel í hverja krónu.   

Viðmælendur voru allir á því að tækifæri gestavinnustofa á Íslandi liggi víða. 

Meðal þess sem fram kom í máli viðmælenda þegar minnst var á hugtakið 

menningartengdur túrismi eða menningartengd ferðamennska, var að 

gestavinnustofurekstur gæti að vissu leyti flokkast undir það,  þetta væri óneitanlega 

að hluta til ein tegund túrisma. Einnig var minnst á tækifæri gestavinnustofa á 

samvinnu við aðila innan samfélagsins þar sem þær eru starfræktar, ýmis konar 

námskeiðshald og annað slíkt.    

 

5.2.5. Fjármögnun og opinber stuðningur 

Innri gerð gestavinnustofanna sem hér voru skoðaðar er ólík að mörgu leyti. Um er að 

ræða gestavinnustofu í einkaeign, aðra í eign félagasamtaka og enn aðra í eigu 

opinberra aðila. Reksturinn sjálfur er þó nokkuð svipaður hjá þeim öllum og er rekstur 

þeirra allra fjármagnaður að stórum hluta með svokölluðu gestavinnustofugjaldi eins 

og minnst hefur verið á. 

 Eins og áður segir er ekki mikið um opinbera styrkveitingu í tilfelli 

gestavinnustofanna og það getur verið nokkuð mál að nálgast slíka styrki. Lítill áhugi 

stjórnvalda spilar þar stórt hlutverk og þrátt fyrir ótvíræð jákvæð áhrif sem 

gestavinnustofurnar sem hér voru skoðaðar hafa á samfélagið þar sem þær eru 

starfræktar, virðast stjórnvöld, í mörgum tilvikum, ekki hafa mikinn áhuga á 

rekstrinum og stuðningi við hann. Viðmælendur komu inn á það að þeir styrkir sem 
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þó fáist séu auðvitað ómetanlegir og komi sér alltaf vel, ekki síst í því 

rekstrarumhverfi sem gestavinnustofur starfi í ásamt því að stuðningur og velvilji 

nærsamfélags gestavinnustofanna sé eitthvað sem verði seint ofmetið.  
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6. UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  
Í upphafi rannsóknarinnar lagði rannsakandi áherslu á að leggja fyrirfram gefnar 

hugmyndir sínar um gestavinnustofur til hliðar og halda í vegferðina sem þessi 

rannsókn var með algerlega autt blað. Í þessum kafla verða niðurstöður 

rannsóknarinnar ræddar í samhengi við fræðilegan bakgrunn og ályktað út frá þeim 

eins og kostur er. Um er að ræða umræður um niðurstöðurnar og tengsl niðurstaðna 

og fræðilegs bakgrunns auk þess sem fjallað verður um hagnýtt gildi þeirra og 

mögulegar frekari rannsóknir á viðfangsefninu.  

 

6.1.  UMRÆÐUR UM NIÐURSTÖÐUR 
Það var ýmislegt markvert sem í ljós kom við greiningu gagnanna og skráningu 

niðurstaðna. Eins og skýrt kemur fram í niðurstöðum rannsóknarinnar er mikil áhersla 

á listamanninn, vinnu hans og hag í öllum tilvikum. Gestavinnustofurnar þrjár eru 

reknar af mikilli hugsjón og það er ótvírætt að það eru þeir gestalistamenn sem dvelja 

við störf í gestavinnustofunum sem skipta mestu í starfseminni og rekstrinum í heild 

sinni. Í niðurstöðunum kemur einnig fram að rekstur gestavinnustofa á Íslandi er langt 

í frá auðveldur. Þrátt fyrir að hafa þurft að takast á við ýmis konar vandamál, tengdum 

fjármögnun starfseminnar einna helst, eru stjórnendur gestavinnustofanna bjartsýnir 

og jákvæðir í garð rekstursins og framtíð gestavinnustofanna. Þar mætti geta sér til 

um að hugsjón þeirra spili inn í þó um það verði ekki alhæft hér.  

Eins og fram kemur framar í ritgerðinni er tengslamyndun eitthvað sem getur 

skipt sköpum fyrir listamenn, ekki síst unga og upprennandi listamenn sem eru að 

stíga sín fyrstu spor í listaheiminum. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa það greinilega 

til kynna að innan gestavinnustofanna skapast oft á tíðum tilvalinn vettvangur til 

tengslamyndunar. Þar koma saman alls konar listamenn, frá mismunandi löndum og 

úr verður áhugaverð samsuða skoðana, menningarheima, þekkingar og tækifæra. Það 

getur því komið sér vel fyrir listamenn sem þekkja lítið til og eiga mögulega í 

vandræðum með að koma sér á framfæri, að dvelja við störf í gestavinnustofu þar sem 

hægt er að tengjast fólki sem starfar innan sama geira og það sjálft. Það er einnig 

áhugavert að velta fyrir sér að þrátt fyrir mismunandi eignarhald gestavinnustofanna 

sem hér um ræðir, virðast helstu áskoranir þær sömu. Fjármögnun rekstursins og 

fjárhagsmálin almennt eru í öllum tilvikum helstu áskoranir gestavinnustofanna og 

skiptir þar ekki máli hvort vinnustofan eru í einkaeigu eða með opinbera aðila á bak 

við sig. 
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 Það kemur hins vegar á óvart hversu gríðarlega mikil jákvæð áhrif starfsemi 

gestavinnustofanna hefur á samfélagið þar sem þær eru starfræktar. 

Margföldunaráhrif reksturs þeirra eru töluverð og margir aðilar innan samfélagsins 

sem njóta góðs af rekstrinum og má þar nefna skóla, íbúa og þjónustuaðila. Það kom 

rannsakanda einnig á óvart hversu lítil áhersla er á stjórnunarfræðilega menntun þeirra 

sem stjórna gestavinnustofunum. Þó var komið inn á að reynsla í stjórnun væri 

mikilvæg þegar kæmi að því að reka fyrirtæki eins og gestavinnustofu auk þess sem 

bakgrunnur í listum væri þungvægur eiginleika stjórnenda.     

 Tenging gestavinnustofa og menningartengdrar ferðamennsku vakti athygli 

rannsakanda en í svörum viðmælenda kom fram að listamenn sem ferðast hingað til 

lands til þess að dvelja og starfa í gestavinnustofum væru vitanlega ein tegund 

ferðamanna og rekstur gestavinnustofa því ein gerð ferðaþjónustu. Annar punktur sem 

fram kom í niðurstöðum rannsóknarinnar og kom rannsakanda á óvart er áhugaleysi 

stjórnvalda á rekstri gestavinnustofanna og erfiðleikar við það að nálgast styrki frá 

hinu opinbera. Kom þetta sérstaklega á óvart vegna þess hversu jákvæð áhrif 

starfsemin hefur á samfélagið eins og minnst er á hér á undan. Kannski frekari 

rannsóknir á þessum þáttum, það er áhrifum gestavinnustofa á listasamfélagið og 

samfélagið í heild, gætu nýst sem vopn í baráttunni til breytinga á þessu sviði.   

 

6.2.  TENGSL NIÐURSTAÐNA VIÐ FRÆÐILEGAN BAKGRUNN 
Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar í samanburði við fyrri skrif og 

rannsóknir á viðfangsefninu.  

 

6.2.1. Aðstæður gestavinnustofanna þriggja  

Eins og fram kemur í menningarstefnu ríkisins sem gefin var út árið 2013 er 

menningarstarf mikilvægt hverju samfélagi. Aðgengi að menningu er einnig stór hluti 

þess að lifa í frjálsu samfélagi enda styrkir fjölbreytt menningarlíf samfélagið í heild 

sinni og hvetur til samskipta fólks og styrkir sjálfsmynd þess (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að 

gestavinnustofur, sem flokkast vissulega sem menningarstofnanir, hafi einmitt þau 

áhrif á samfélögin þar sem þær eru starfandi. Þær eru vettvangur fjölbreytts lista- og 

menningarlífs auk samskipta sem bjóða íbúum samfélagsins upp á tækifæri til þess að 

njóta listsköpunar á ýmsan hátt. Mörg dæmi sýna einnig að gestavinnustofur styrkja 

listir og menningu með auknu framboði menningar og því hafa þær oftar en ekki verið 
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notaðar til þess að treysta samfélög eða svæði innan þeirra á þennan hátt (European 

Union, 2016).  

Tenging gestavinnustofanna við stjórnvöld innan svæðanna er hins vegar 

veigamikill þáttur hvað þetta varðar því án velvildar og stuðnings stjórnvalda, til 

dæmis með styrkveitingum, getur verið erfitt fyrir litlar eða meðalstórar 

gestavinnustofur að fóta sig og hafa þær þar af leiðandi lítil sem engin áhrif 

(European Union, 2016). Á þetta ekki hvað síst við um hér á Íslandi þar sem upphaf 

gestavinnustofureksturs nær ekki lengra aftur í sögunni en raun ber vitni og reksturinn 

að mörgu leyti lítt þekktur eða viðurkenndur, samanber áhugaleysi stjórnvalda á 

rekstrinum eins og fram kemur í niðurstöðum.    

 Gestavinnustofurnar þrjár, gestavinnustofur SÍM, Gullkistan og Nes 

listamiðstöð sem allar myndu líklega flokkast undir hið klassíska gestavinnustofu 

líkan, sem fjallað er um í kafla tvö, eru reknar án hagnaðarsjónarmiða og eins og áður 

hefur komið fram eru þær reknar af hugsjón frekar en nokkru öðru þar sem áherslan er 

fyrst og fremst á listamennina sem þar dvelja. Það breytir því þó ekki að allar lista- og 

menningarstofnanir þurfa innkomu til þess að lifa af hvort sem þær eru einkareknar, 

opinberar, styrktar með fjárframlögum eða ekki (Belk, 2015). Í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar kemur í ljós að gestavinnustofugjaldið sem listamennirnir greiða fyrir 

dvölina og það sem henni fylgir sé það sem heldur rekstri og starfsemi 

gestavinnustofanna þriggja á floti og því nauðsynlegt að innheimta slíkt gjald svo 

reksturinn geti gengið. Það er þó ekki alltaf þannig að listamenn þurfi að greiða fyrir 

dvölina úr eigin vasa. Ýmsir styrkir eru í boði bæði fyrir listamennina sjálfa en einnig 

fyrir gestavinnustofur, eins og til dæmis sá sem Ingibjörg Gunnlaugsdóttir hjá SÍM 

nefnir, svokallaður gestavinnustofustyrkur KKNord. Margar gestavinnustofur utan 

Íslands bjóða listamönnum líka upp á ókeypis dvöl en yfirleitt fylgja því einhverjar 

skyldur sem listamennirnir þurfa að gegna á meðan á dvölinni stendur (European 

Union, 2016).   

   

6.2.2. Stofnun og markmið  

Gestalistamenn sem koma til dvalar í þeim gestavinnustofum sem hér voru skoðaðar 

koma hvaðanæva að úr heiminum. Listir og menning eru vettvangur 

fjölmenningarlegs samtals og gestavinnustofur því tilvalinn vettvangur fyrir listamenn 

og aðra innan listaheimsins til þess að koma saman, kynnast og skapa skilning sín á 

milli (European Union, 2016). Fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar að 
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tengslamyndun sé eitt það dýrmætasta sem listamenn öðlist innan gestavinnustofanna 

og eitt helsta markmið dvalar innan þeirra. Gestavinnustofur geta líka skapað ótal 

tækifæri fyrir listamenn í hörðum heimi menningar og lista og eflt samkeppnishæfni 

þeirra (European Union, 2016). Í þessu samhengi má benda á ritgerð Hönnu 

Margrétar Einarsdóttur (2014), „Rými vinnustofunnar, suðupottur virðis og 

þekkingar“. Ritgerðin fjallar um rými vinnustofa listamanna og leggur Hanna Margrét 

áherslu á næði listamanna til sköpunar innan samfélagsins og mikilvægi þess virðis 

sem skapast innan veggja vinnustofunnar. Í rannsókn Hönnu Margrétar kemur meðal 

annars fram að listamenn sem talað var við hafi nefnt mikilvægi félagslega þáttarins 

og myndunar tengslanets sem ómetanlegan þátt í sínu starfi (Hanna Margrét 

Einarsdóttir, 2014).  

Gestavinnustofur eru án efa sérstakur vinnustaður á ýmsan máta eins og lesa 

má úr niðurstöðunum. Það að búa með, vinna með og tengjast öðrum listamönnum á 

hlutlausum stað, í hlutlausu rými gæti hljómað einkennilega í eyrum sumra en er engu 

að síður það sem listamenn eru yfirleitt að sækjast eftir þegar þeir ákveða að ferðast 

milli staða eða landa og dvelja við störf í gestavinnustofu. Þar koma saman listamenn 

úr öllum áttum, ólíkir menningarheimar mætast og oft vinnur þetta fólk saman að 

sameiginlegum verkefnum eða vinnur saman, hver að sínu hugarfóstri.  

 

6.2.3. Stjórnendur og bakgrunnur þeirra  

Hugtakið stjórnun er ekki nýtt á nálinni og hefur margt verið skoðað í sambandi við 

það í gegnum tíðina. Henry Mintzberg (2011) segir stjórnun hvorki vísindi né 

starfsgrein heldur framkvæmd sem fólk læri að stærstum hluta með reynslunni. 

Mintzberg segir ennfremur að engin ein leið sé réttust eða best þegar kemur að 

stjórnun heldur verði stjórnendur að meta aðstæður hverju sinni við val á 

stjórnunaraðferðum. Þetta er í takt við það sem viðmælendur rannsóknarinnar höfðu 

að segja þegar þeir voru spurðir um bakgrunn stjórnenda gestavinnustofanna. Allir 

hafa þeir bakgrunn í listum sem þeir telja mikilvæga þekkingu þegar kemur að rekstri 

gestavinnustofa en enginn þeirra hefur fræðilega framhaldsmenntun í stjórnun. Í 

tengslum við þetta má nefna rannsókn Paul DiMaggio frá árinu 1987 þar sem fram 

kom að meira en 85% menningarstjórnenda í leikhúsum, sinfóníuhljómsveitum, 

listasöfnum og listasamtökum sögðust einungis hafa lært af reynslunni og hefðu ekki 

fræðilegan bakgrunn í stjórnun (Byrnes, 2009).      
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Stjórnendur gestavinnustofanna þriggja hafa allir reynslu í stjórnun og 

einhverjir þeirra með námskeið og/eða styttra nám tengt stjórnun og rekstri í 

farteskinu. Fræðileg menntun á sviði stjórnunar var ekki eitthvað sem viðmælendur 

töldu að stjórnendur gestavinnustofa þyrftu að hafa til að bera. Bakgrunnur í listum og 

reynsla í stjórnun eða rekstri er að þeirra mati það sem virkar sem einnig tengist því 

sem fram kemur í kafla tvö varðandi listamenn sem menningarstjórnendur. Listamenn 

hafa nefnilega lengi verið menningarstjórnendur og má nefna þá Charlie Chaplin og 

William Shakespeare í því samhengi. Í dag er hins vegar sterk tilhneiging hjá fólki að 

líta svo á að listamenn og stjórnendur geti ekki starfað á sama sviðinu (Brindle og 

DeVereaux, 2015). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að listamenn geta vel verið 

stjórnendur enda allir stjórnendur gestavinnustofanna þriggja listamenn í grunninn. Í 

niðurstöðunum segir einnig að það að stjórna gestavinnustofu sé mikið verk sem 

krefjist þess að stjórnandinn hafi reynslu á fleiri en einu sviði og mikla yfirsýn enda er 

starf stjórnenda víðfeðmt og getur tekið stöðugum breytingum (Quinn, 2010).    

Í skilgreiningu Megan Matthews á menningarstjórnun sem Derrick Chong 

(2010) vísar í, segir að starf stjórnenda lista- og menningarfyrirtækja eða 

menningarstjórnenda sé að aðlaga, auðvelda og skipuleggja listir og menningu og er 

menningarstjórnandi í raun sá aðili sem að vissu leyti gerir listinni kleift að verða til 

eða gerast. Í menningarstjórnun sameinast viðskipti, listrænir hæfileikar fólks og 

skipulagshæfileikar í starfsemi sem skiptir máli fyrir einstaklinga og samfélög 

(Chong, 2010). Eins og lesa má úr niðurstöðunum er þetta hér á undan í raun ágætis 

lýsing á starfi stjórnenda gestavinnustofanna þriggja enda starf þeirra mjög víðfeðmt. 

Sem stjórnendur þurfa þeir að vera í stakk búnir til þess að sinna ýmsum verkefnum 

eins og samskiptum við listamenn og utanaðkomandi aðila, áætlanagerð og annarri 

skipulagningu, kynningarstarfi, fjármögnun rekstursins og fleiru.         

 

6.2.4. Helstu áskoranir og tækifæri  

Helstu áskoranir innan þeirra gestavinnustofa sem hér hafa verið skoðaðar er fyrst og 

fremst fjárhagshlið rekstursins. Viðmælendur komu einnig inn á húsnæðisvanda, 

árekstra í samskiptum gestalistamannanna og aðlögun þeirra að íslenskum aðstæðum, 

áhugaleysi stjórnvalda og fækkun og lækkun styrkja innan lista- og menningargeirans. 

Hvað varðar fjárhagshlið rekstursins og þá helst fækkun og lækkun styrkja má leiða 

líkur að því að efnahagskreppan árið 2008 eigi að minnsta kosti einhvern þátt í þeim 

áskorunum gestavinnustofanna. Efnahagskreppan 2008 hafði þau áhrif á 
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gestavinnustofur í Evrópu, rétt eins og aðrar lista- og menningarstofnanir, að 

kostnaður jókst og erfiðara varð fyrir stjórnendur gestavinnustofa að nálgast fjármagn. 

Fjármögnun er því orðin enn meiri áskorun í dag en áður. Við þessar aðstæður skapast 

síðan hvati til að leita nýrra leiða við fjármögnun starfseminnar (European Union, 

2016). 

 Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að meðal þess sem 

gestavinnustofurnar nýta sér til þess að létta róðurinn við fjármögnun rekstursins eru 

ýmis konar hliðarverkefni, námskeiðshald og uppákomur. Sem dæmi má nefna 

tækifærin sem þær Alda Sigurðardóttir og Kristveig Halldórsdóttir, eigendur og 

stjórnendur Gullkistunnar sjá í því að taka á móti hópum sem velja sér að fara í ferðir 

með leiðsögn um svæðið í nálægð við gestavinnustofuna. Í stefnuhandbók 

Evrópusambandsins um gestavinnustofur segir að gestavinnustofur séu í auknum 

mæli farnar að nýta sér og treysta á annars konar fjármögnun en opinberan stuðning í 

sínu starfi (European Union, 2016) sem tengist mögulega þessum niðurstöðum 

rannsóknarinnar.    

 

6.2.5. Fjármögnun og opinber stuðningur  

Í menningarstefnu íslenska ríkisins er hlutverki ríkisins hvað varðar málefni lista og 

menningararfs lýst. Þar er einnig fjallað um hlutverk hins opinbera sem og einkaaðila 

sem stuðningsaðila við lista- og menningarstofnanir. Íslensk stjórnvöld líta á það sem 

hlutverk sitt að skapa skilyrði fyrir frumkvæði og sköpun á sviðinu og að stjórnvöld 

skuli hafa ramma um þátttöku sína í menningarlífinu með stuðningsaðgerðum og 

löggjöf. Í menningarstefnunni kemur einnig fram að einstaklingar og samtök þeirra 

séu þeir aðilar sem sjá um stóran hluta þess menningarstarfs sem fer fram á Íslandi. 

Markmið stjórnvalda sé að styðja við þessa starfsemi meðal annars með 

starfslaunasjóðum og verkefnasjóðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Í niðurstöðunum kemur fram að ein helsta áskorunin í starfi 

gestavinnustofanna þriggja séu fjárhagsmálin, fjármögnun starfseminnar og rekstur. Í 

niðurstöðunum kemur einnig fram að opinberir styrkir séu ómetanlegir en um leið 

langt frá því að vera auðfengnir á meðan rekstrarskilyrði gestavinnustofa á Íslandi 

gætu vissulega verið betri, samanber há fasteignagjöld og fleira. Það má því segja að 

miðað við niðurstöður rannsóknarinnar mættu stjórnvöld gera betur í málefnum 

gestavinnustofa og stuðningsaðgerðum við þær. Hér má aftur benda á að mögulega er 

ástæðan fyrir þessu sú að rekstur gestavinnustofa er langt því frá að vera vel þekktur 
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innan íslensks samfélags sem endurspeglast í áhugaleysi stjórnvalda á starfsemi þeirra 

eins og einn viðmælandi rannsakanda bendir á. 

 

6.3.  HAGNÝTT GILDI NIÐURSTAÐNA OG FREKARI RANNSÓKNIR 
Þessi tilviksrannsókn sem nær til þriggja gestavinnustofa á Íslandi gefur vísbendingu 

um aðstæður gestavinnnustofa sem starfandi eru á landinu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar ættu því meðal annars að geta nýst þeim sem reka gestavinnustofur 

nú þegar og þeim sem hyggjast hefja rekstur gestavinnustofu en þessir aðilar ættu að 

geta nýtt sér upplýsingar er snúa að rekstrinum sjálfum, stjórnun og almennt því 

rekstrarumhverfi sem gestavinnustofur á Íslandi starfa við.   

Niðurstöður rannsóknarinnar ættu líka að geta nýst fagfélögum listamanna, til 

dæmis til upplýsingagjafar og listamönnum sem hyggjast dvelja í gestavinnustofu en 

vilja vita meira um starfsemina áður en farið er af stað. Opinberir aðilar þar sem 

áætlanir eru um stofnun gestavinnustofu ættu líka að geta nýtt sér niðurstöðurnar, 

mögulegir styrktaraðilar, þjónustuaðilar á þeim svæðum þar sem gestavinnustofur eru 

starfræktar ásamt áhugafólki um gestavinnustofur, rekstur þeirra, áhrif þeirra á 

samfélagið og fleira.  

Það hefur nú þegar komið í ljós, í niðurstöðum þessarar rannsóknar, að rekstur 

gestavinnustofu getur haft í för með sér mikil, góð áhrif og að margföldunaráhrifin af 

því að fá gestalistamenn inn í samfélagið til dvalar í ákveðinn tíma eru þónokkur. 

Frekari rannsóknir á áhrifum gestavinnustofa á samfélagið, bæði listasamfélagið í 

heild sinni og samfélagið þar sem gestavinnustofurnar eru starfræktar, gætu orðið 

áhugaverðar og um leið hagnýtar fyrir marga aðila. Þá væri hægt að skoða hvers virði 

það er fyrir sveitarfélög á landinu að fá gestavinnustofu á svæðið, hverjir það eru sem 

njóta góðs af því að hafa slíkan rekstur í samfélaginu og á hvaða hátt.  
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7. LOKAORÐ  
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að aðstæður gestavinnustofa séu 

ólíkar að mörgu leyti en líkar að öðru. Það ber þó að hafa í huga að niðurstöður 

rannsóknar á þremur gestavinnustofum gefa ekki tilefni til alhæfinga. Eins og áður 

hefur komið fram gefa þær þó vísbendingu um það hverjar aðstæður gestavinnustofa á 

Íslandi eru og út frá niðurstöðunum er möglegt að draga ályktanir.  

Gestavinnustofurnar þrjár sem skoðaðar voru í rannsókninni eru staðsettar á 

þremur ólíkum stöðum á landinu sem hefur töluvert að segja um aðstæður þeirra enda 

aðstæður mismunandi eftir svæðum. Þó má segja að það sé að vissu leyti rauður 

þráður í niðurstöðukaflanum sem nær til allra þriggja gestavinnustofanna og er það 

áherslan á listamanninn sjálfan í öllu starfi þeirra. Gestavinnustofurnar eru augljóslega 

reknar af mikilli hugsjón, sama hvar þær eru staðsettar og sama hver á þær og rekur. 

Er það því ágiskun rannsakanda, útfrá rannsókninni sjálfri, að þessi þáttur 

niðurstaðnanna sé sá þáttur sem líklegast er að eigi við flestar gestavinnustofur á 

landinu ef ekki þær allar.  

Margt áhugavert og upplýsandi kom í ljós við vinnu á þessari rannsókn. Eitt af 

því sem kom rannsakanda nokkuð á óvart var að gestavinnustofur eru langt í frá 

eitthvað sérstaklega þekkt fyrirbæri á meðal almennings þrátt fyrir þau jákvæðu áhrif 

sem þær hafa þar sem þær eru. Oftar en ekki tók við útskýring á hugtakinu 

gestavinnustofa áður en hægt var að fara í að segja frá rannsókninni sjálfri þegar 

rannsakandi var spurður um viðfangsefnið. Ef gestavinnustofur væru þekktara 

fyrirbæri í íslensku samfélagi væri mögulega auðveldara fyrir þær að nálgast fjármagn 

og lifa af, fólk væri líklega opnara fyrir hugmyndinni um rekstur gestavinnustofu 

innan samfélagsins og rekstrarskilyrðin yrðu betri.  

Stofnun samtaka gestavinnustofa á Íslandi er því eitthvað sem klárlega er 

grundvöllur fyrir að mati rannsakanda. Samtök gestavinnustofa á Íslandi gætu verið 

vettvangur sem hjálpaði til við hagsmunabaráttu gestavinnustofa, eigenda þeirra og 

rekstraraðila og innan slíkra samtaka gætu þeir aðilar sem koma að rekstri 

gestavinnustofa tekið höndum saman og deilt upplýsingum og þekkingu á sviðinu sín 

á milli. Það hlýtur að vera hagur allra sem starfa innan þessa geira að vinna saman að 

því að bæta stöðu gestavinnustofa sem viðurkenndar og vel þekktar lista- og 

menningarstofnanir á Íslandi.    
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VIÐAUKAR 
 

VIÐAUKI 1 – KYNNINGARBRÉF VEGNA VIÐTALS 
 

Kynningarbréf vegna viðtals 
 
Rannsóknarverkefni: Gestavinnustofur á Íslandi – Aðstæður gestavinnustofa á 
Íslandi. 
 
Upplýsingar um verkefni  
Ég heiti Hróðný Kristjánsdóttir og er meistaranemi í menningarstjórnun við 
Háskólann á Bifröst. Nú er ég að vinna að lokaverkefninu mínu sem er 30 eininga 
verkefni til MA gráðu í menningarstjórnun.  
  
Viðfangsefni verkefnisins míns eru aðstæður gestavinnustofa á Íslandi í víðum 
skilningi en gestavinnustofur hafa hingað til lítið verið skoðaðar hér á landi. 
Rannsóknaraðferðin sem ég notast við er tilfellarannsókn (case study). Ég hef tekið 
saman grunnupplýsingar um allar gestavinnustofur á landinu; staðsetningu, starfsemi, 
eignarhald og fleira og með aðstoð leiðbeinanda míns, Njarðar Sigurjónssonar, hef ég 
valið þrjár gestavinnustofur eða þrjú tilfelli sem áætlað er að skoða ítarlega. 
Markmiðið með því að taka fyrir þrjú tilfelli er að nálgast upplýsingar sem varpað 
geta ljósi á aðstæður gestavinnustofa á Íslandi almennt, stjórnarhætti, tilgang 
stofnunar og starfs gestavinnustofa, möguleika og tækifæri og hverjar helstu 
áskoranirnar eru í rekstri og öðru innan gestavinnustofa á landinu.    

Um er að ræða hálf-opið (e. semi-structured), eigindlegt viðtal og ætti það 
ekki að taka lengri tíma en 30 mínútur. Með þessu kynningarbréfi biður rannsakandi 
um samþykki þitt til þess að nota þær upplýsingar sem fram koma í viðtalinu auk þess 
sem hann óskar eftir leyfi til þess að vitna beint í það sem þú kannt að segja í 
viðtalinu.  
Viðmælanda ber engin skylda til þess að taka þátt í rannsókninni og er frjálst að hætta 
hvenær sem er í ferlinu auk þess sem viðmælanda er frjálst að neita að svara einstaka 
spurningum. Athugið að vegna eðlis rannsóknarinnar er ekki um nafnleynd að ræða.  
  
Siðferði: Farið er eftir siðareglum Háskólans á Bifröst (http://www.bifrost.is/um-
haskolann/stjornsysla-og-skipulag/sidareglur/ ).   
 
Ef einhverjar spurningar vakna varðandi rannsóknina, viðtalið eða annað þessu tengt 
þá ekki hika við að hafa samband í síma 869-3944 eða hrodny16@bifrost.is.  
 
Samþykki 
Ég undirrituð/undirritaður hef kynnt mér kynningarbréf þetta vegna rannsóknar á 
aðstæðum gestavinnustofa, framkvæmd af Hróðnýju Kristjánsdóttur, haustið 2017. Ég 
geri mér grein fyrir tilgangi og markmiði rannsóknarinnar og í hverju þátttaka mín er 
fólgin.  
Ég samþykki það að rannsakandi noti þær upplýsingar sem kunna að koma fram í 
viðtalinu auk þess sem ég samþykki að vitnað sé beint í það sem ég kann að segja í 
viðtalinu.  
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Ég geri mér grein fyrir því að vegna eðlis rannsóknarinnar er ekki um nafnleynd að 
ræða.  
 
Staður og dagsetning: _________________________________________________ 

Nafn viðmælanda: ____________________________________________________ 

Netfang // símanúmer: _________________________________________________ 

Nafn rannsakanda: ____________________________________________________ 
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VIÐAUKI 2 – VIÐTALSÁÆTLUN  

 

Gestavinnustofur á Íslandi 

Viðtalsáætlun - Umræðupunktar 
 

Viðtal tekið dags.: ______        Kl. ______ 

 

Kynning á rannsókn:  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða og komast að því hverjar aðstæður 

gestavinnustofa á Íslandi eru. Rannsóknarspurningarnar eru nokkuð víðar og þá 

sérstaklega aðalspurningin en ekki er gert ráð fyrir því að það hafi takmarkanir í för 

með sér heldur frekar að mögulegt sé að skoða fleiri vinkla á starfsemi 

gestavinnustofa heldur en annars og þannig fá upplýsandi og skýra mynd af 

viðfangsefninu sem gæti svo jafnvel orðið upphaf að frekari rannsóknum.  

Til þess að ná þessu markmiði rannsóknarinnar er sett fram eftirfarandi 

rannsóknarspurning ásamt undirspurningum sem í raun skilgreina hugtakið „aðstæður 

gestavinnustofa“ í aðalspurningunni: 

• Hverjar eru aðstæður gestavinnustofa á Íslandi? 

o Hvernig er stjórnun háttað í gestavinnustofum á Íslandi?  

o Hver er tilgangurinn með stofnun og starfi gestavinnustofa á Íslandi? 

o Hverjir eru helstu möguleikar eða tækifæri gestavinnustofa á Íslandi? 

o Hverjar eru helstu áskoranir gestavinnustofa á Íslandi?   

Hér er um að ræða hálf-opið (e. semi-structured), eigindlegt viðtal.  

Viðtalið ætti að taka um það bil 30 mínútur.  

 

Opin spurning í upphafi viðtals:  

1. Mig langar til þess að byrja á því að biðja þig/ykkur að segja mér frá 

gestavinnustofunni ykkar.  

 

Efnislegar meginspurningar til að styðjast við:   

2. Hver stofnaði gestavinnustofuna og hvað kom til þess að hún var stofnuð á 

sínum tíma?  

3. Hvert var markmiðið með stofnun hennar? 
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4. Hver stjórnar rekstrinum/starfseminni og hver er bakgrunnur þeirra sem 

stjórna?   

5. Hvernig eru starfsmannamál hjá ykkur, eru starfsmenn á launaskrá, er um 

sjálfboðaliðastarf að ræða eða bæði?  

6. Hvað er erfiðast við reksturinn og almennt í starfseminni (helstu áskoranir)? 

7. Hvar liggja tækifæri gestavinnustofunnar helst að þínu mati?  

8. Hvaðan koma listamennirnir sem dvelja hjá ykkur og hvert er hlutfall erlendra 

listamanna miðað við íslenskra? Af hverju koma ekki fleiri íslenskir listamenn 

í gestavinnustofuna?  

9. Hvernig er starfsemin fjármögnuð?  

10. Hvernig er með opinberan stuðning? Væri mögulega hægt að bjóða upp á 

styrki tengda gestavinnustofunni til þess að laða að listamenn eða hvernig er 

þessu háttað?  

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna.  
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VIÐAUKI 3 – ÞEMAGREINING VIÐTALA  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aðstæður gestavinnustofanna 
 

• Hugsjónastarf 
• Reknar á heilsársgrundvelli 
• Orðsporið sér um að auglýsa 
• Launaðir starfsmenn og/eða 

sjálfboðaliðar 
• Listamenn koma víða að 
• Fáir íslenskir listamenn 
• Jákvæð áhrif á samfélagið 
• Landkynning 
• Mikil margföldunaráhrif af 

rekstrinum 
 
 

 
 

Stofnun og markmið 
 

• Hugsjónastarf 
• Hentug staðsetning  
• Nýta gamalt og ónýtt 

húsnæði 
• Laða fólk að  
• Skapa störf 
• Færa heimslistina til 

landsins 
• Skapa vettvang til 

tengslamyndunar  
(e. networking) 

 

Stjórnendur – Bakgrunnur 
 

• Bakgrunnur í listum  
• Reynsla í stjórnun  
• Ekki fræðileg menntun í 

stjórnun 

Áskoranir og tækifæri 
 

• Fjárhagshlið rekstursins 
• Húsnæðisvandi 
• Samskipti og aðlögun 

listamanna 
• Áhugaleysi stjórnvalda 
• Fækkun og lækkun styrkja 

 
~~~ 

• Menningartengd 
ferðamennska 

 

Fjármögnun og opinber stuðningur 
 

• Gestavinnustofugjald 
• Bakhjarlar  

~~~ 
• Lítið um opinberan stuðning 
• Ekki vænlegt að treysta á 

styrkveitingu 
• Styrkir eru þó ómetanlegir 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


