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Útdráttur 
 

Ritgerð þessi er hluti af lokaverkefni í námi í Hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla 

Íslands. Hagnýti hluti verkefnisins fól í sér að verkefnastýra Mánuði Myndlistar, 

menningarverkefni sem haldið var í október 2018. Meginstef ritgerðarinnar eru tvö: 

Annars vegar er gerð grein fyrir skipulagningu og framkvæmd Mánaðar Myndlistar 2018 

sem og  mögulegar úrbætur og lausnir á vandamálum sem verkefnið stendur frammi fyrir 

eru skoðaðar með tilliti til framtíðar verkefnisins. Hins vegar er komist að niðurstöðu um 

tilgang menningarverkefna útfrá rannsókn á menningarhugtakinu, íslenskri 

menningarsögu og ýmsum kenningum um hlutverk menningar í pólitísku og 

samfélagslegu samhengi. Ritgerðinni er skipt í tvo stóra kafla sem byggja á þessum 

meginstefum. Fyrri kaflinn er í formi skýrslu sem snýr einungis að Mánuði Myndlistar 

2018 en síðari kaflinn er rannsókn þar sem menningarhugtakið er skoðað og komist er að 

niðurstöðu um tilgang menningarverkefna. Hvor kafli um sig er tæpar þrjátíu blaðsíður 

og þó þeir séu skýrt afmarkaðir með tölustöfunum A og B eru þeir skrifaðir þannig að 

þeir styðja hvor við annan. Með skýrslunni koma vangaveltur rannsóknarinnar í ljós í 

raunverulegri framkvæmd verkþátta Mánaðar Myndlistar en í rannsókninni er sýnt fram 

á hvaða hugmyndafræði réði ákvörðunum og megináherslum við skipulagningu Mánaðar 

Myndlistar. Vonin er sú að ritgerð þessi geti bæði gagnast komandi verkefnastjórum 

Mánaðar Myndlistar við framkvæmd verkefnisins en líka öðrum verkefnastjórum eða 

skipulagsaðilum menningarverkefna.   
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A. Skýrsla Mánaðar Myndlistar 2018 

 

Inngangur 

Mánuður Myndlistar er verkefni sem Samband íslenskra myndlistarmanna stendur fyrir 

ár hvert í október. Það hét reyndar Dagur myndlistar frá árinu 2010 til ársins 2017 en árið 

2018 fékk verkefnið sitt nýja nafn. Í gegnum tíðina hafa áherslur og umfang þess breyst 

mjög mikið. Í upphafi var Dagur myndlistar aðeins einn dagur sem hét á ensku Open 

Studio Day, þá opnuðu listamenn vinnustofur sínar fyrir almenningi. Með nýjum 

verkefnastjórum jókst umfangið og verkefnunum fjölgaði en samhliða því varð 

skilgreining á verkefninu og tilgangurinn með því æ þokukenndari. Þegar ég, sem er 

núverandi verkefnastjóri Mánaðar Myndlistar, tók við verkefninu árið 2017 hét það ennþá 

Dagur myndlistar þrátt fyrir að gert væri ráð fyrir að viðburðir undir þeim merkjum stæðu 

yfir í heilan mánuð. Þessi þversögn ruglaði marga í ríminu og spurninginar á borð við 

Hvenær er dagurinn? Hvað gerist á þessum degi? Heitir þetta Dagar myndlistar? 

hljómuðu í eyrum mínum daglega. Eftir að októbermánuði lauk var mörgum spurningum 

ósvarað, en sú sem stóð upp úr var: Til hvers er verið að vinna að þessu verkefni, hver er 

tilgangurinn?  

  Menningarverkefni verða að hafa skýran tilgang til að hægt sé að vinna þau 

sómasamlega. Áður en farið er út í skipulag og framkvæmd á slíku verkefni verður að 

vera skýrt til hvers verið sé að vinna það, fyrir hvern það er gert og hver meginmarkmið 

með öllum þáttum innan verkefnisins séu. Því tók ég, sem verkefnastjóri, mér fyrir hendur 

að svara þessum spurningum og gera grein fyrir því hvað þyrfti að gera til að móta 

verkefnið svo tilgangur þess yrði skýr. Fyrsta breytingin sem ég lagði til var að breyta 

nafninu úr Degi myndlistar í Mánuð Myndlistar. Með því móti var hægt að útskýra fyrir 

fólki að verkefnið stæði yfir í heilan mánuð og gera tímarammann þannig skýrari gagnvart 

þátttakendum. Næst var að skilgreina meginstef verkefnisins að nýju þannig að gildi hvers 

þáttar þess væri fyrirfram augljóst. Mánuður Myndlistar byggist nú upp af þremur 

meginstefum:  

Í fyrsta lagi er markmiðið að kynna starf myndlistarmannsins. Það er gert með því 

að birta myndbandsviðtöl við myndlistarmenn um störf þeirra og standa fyrir opnum 

vinnustofum og skólakynningum myndlistarmanna í grunn- og framhaldsskólum 

landsins. Í öðru lagi er markmiðið að auka aðgengi almennings að myndlist og 
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myndlistarmönnum með verkefninu. Síðast en ekki síst er lögð áhersla á ýta undir opna 

umræðu um myndlist og myndlistarmenn. Samtímalist virðist vera mörgum ákveðin 

ráðgáta og sumum finnst þeir ekki geta talað um myndlist samtímans því þeir vita ekki 

mikið um hana, þekkja ekki réttu orðin og telja sig hafa of takmarkaðan skilning á ætlun 

einstakra myndlistarmanna. Greinaskrif á vegum Mánaðar Myndlistar eru meðal þess sem 

er ætlað að sporna við þess konar hugsun. Lagt er kappa á að fá fólk, sem ekki endilega 

er viðloðandi myndlist, til að tjá sína skoðun á henni. Þar að auki kemur Stara, rit 

Sambands íslenskra myndlistarmanna, út í október. Ritinu er ætlað að skapa vettvang fyrir 

hvers konar skrif um myndlist, skrifuð af hverjum sem er forvitinn eða áhugasamur um 

fagið.  Til að skýra þetta enn frekar þá eru meginstef Mánaðar Myndlistar eftirfarandi: 

1. Kynning á starfi myndlistarmanna 

2. Aukið aðgengi allra að myndlist og myndlistarmönnum 

3. Opin og frjáls umræða um myndlist og myndlistarmenn 

Segja má að með meginstefunum þremur sé verið að gera myndlist og störf 

myndlistarmanna að aðgengilegra viðfangsefni sem allir hafa vald til að tala um, velta 

fyrir sér og jafnvel vera þátttakendur í.  

  Þar sem verkefnið fékk ákveðna andlitslyftingu með nýju nafni og útliti gaf auga 

leið að gott væri að skoða hvað annað væri hægt að laga eða breyta. Verkefnið hefur ætíð 

þurft að kljást við mjög takmarkað fjármagn, en mikill vilji er fyrir því meðal 

forystumanna SÍM að bæta úr því. Fjármagn er lítið og því er rekstur verkefnisins 

einfaldur og aðeins einn starfsmaður sinnir Mánuði Myndlistar í stöðu verkefnastjóra. 

Gert er ráð fyrir tveimur til þremur mánuðum í 50% starfi við undirbúning, framkvæmd 

og eftirfylgni. Vegna þess að aðeins einn starfsmaður sér um verkefnið er mikilvægt að 

efna til samstarfs við aðra aðila. Slíkt samstarf þarf að auka enn fremur, mögulega með 

aukinni þátttöku listamanna og virkara samtali við menningarstofnanir landsins. Með 

auknu samstarfi myndu skapast fjölbreyttari tækifæri til þess að ná markmiðum Mánaðar 

Myndlistar, ekki bara innan höfuðborgarsvæðisins heldur á landsvísu.  

  Í fyrsta kafla hér á eftir verður fjallað allnákvæmlega um Mánuð Myndlistar 2018, 

skilgreiningu, skipulag, framkvæmd og verkþætti verkefnisins í ár. Í næsta kafla verður 

rætt um fyrrnefnda áskoranir og mögulegar úrbætur. Að lokum verður horft til framtíðar 

á opinn og nokkuð óábyrgan hátt.  
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1. Almennt um verkefnið 

Mánuður Myndlistar 2018 hófst 1. október og honum lauk formlega 31. október með 

lokahófi Verk í vinnslu, opnum vinnustofum listamanna í Gerðubergi. Samband íslenskra 

myndlistarmanna stendur fyrir Mánuði Myndlistar, einn verkefnastjóri stýrir verkefninu 

en formaður Sambands íslenskra myndlistarmanna (SÍM), Anna Eyjólfsdóttir er 

verkefnastjóra innan handar í vissum verkefnum sem og Ingibjörg J. Gunnlaugsdóttir 

framkvæmdarstjóri SÍM. Í ár sá formaður helst um framkvæmd á Torgi, listamessu í 

Reykjavík 2018 og framkvæmdarstjóri hélt utan um fjármál verkefnisins.  

 

i. Megináherslur  

Þetta árið lagði ég upp með að virkja samstarf við opinberar stofnanir og fyrir valinu urðu 

Ríkistútvarpið og Borgarbókasafn. Ég reyndi einnig að koma á samstarfi við 

myndlistardeild Listaháskóla Íslands en það datt upp fyrir vegna anna nemenda og 

kennara við deildina. Hjá Ríkisútvarpinu var ég í virku samstarfi við menningarþáttinn 

Víðsjá í umsjón Guðna Tómassonar og Höllu Harðardóttur; vikulegir pistlar um myndlist 

voru lesnir upp og greinargott viðtal við verkefnastjóra um Mánuð Myndlistar fékk að 

hljóma í einum þættinum. Samstarf við Borgarbókasafnið var mjög gefandi þar sem að 

tvær ungar listakonur, Bára Bjarnadóttir og Vala Sigþrúðar Jónsdóttir, voru fengnar til 

þátttöku. Listakonurnar fengu aðstöðu í Menningarmiðstöðinni við Gerðuberg í 

Breiðholti og opnuðu vinnustofur þar sem ýmsir myndlistarmenn unnu að verkum sínum 

allan mánuðinn fyrir augum gesta sem gátu kíkt í heimsókn og skoðað vinnuferlið. Þar 

var sömuleiðis tekið á móti skólahópum úr hverfinu. 

 

ii. Uppskrift að verkefninu 

Skipulag Mánaðar Myndlistar er alfarið í höndum verkefnastjóra. Af fenginni reynslu 

vissi ég að ákjósanlegt væri að búa til áætlun eða uppskrift til að viðburðir og verkþættir 

dreifðust jafnt og þétt yfir mánuðinn. Það er hægt að líta svo á að þættir í dagskrá Mánaðar 

Myndlistar séu þrískiptir og innan þeirra þátta séu misstór verkefni: 

 

1. Viðburðir 

a. Torg, listamessa í Reykjavík 

b. Útgáfa Störu, rit Sambands íslenskra myndlistarmanna 

c. Verk í vinnslu, lokahóf 
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d. Skólakynningar allan mánuðinn og fram í nóvember 

 

2. Framleiðsla á efni 

a. Myndbandsviðtöl: „Innlit í vinnustofu“ 

b. Pistlar frá ólíku fólki samfélagsins 

 

3. Kynningarefni og fjölmiðlar 

a. Nýtt útlit í kjölfar nýs nafns 

b. Vinna á samfélagsmiðlum 

c. Ný heimasíða og stöðug uppfærsla á henni 

d. Samskipti við fjölmiðla  

 

Ofantaldi þættir og öll verkefnin innan þeirra krefjast skipulags og utanumhalds af hálfu 

verkefnastjóra. Síðar í skýrslunni verður öllum þessum verkþáttum gerð skil hvað 

skipulag, framkvæmd og útkomu varðar.  

  Gengið var út frá því að í hverri viku myndi birtast á samfélagsmiðlum og 

heimasíðu verkefnisins annars vegar „Innlit í vinnustofu“ (myndbandsviðtöl við 

listamenn á vinnustofum þeirra) og hins vegar ein grein um myndlist sem var sömuleiðis 

lesin upp í Víðsjá. Viðburðir dreifðust nokkuð jafnt yfir mánuðinn en Torg, listamessa í 

Reykjavík 2018 stóð yfir aðra og þriðju helgina í október, útgáfuhóf 11. tölublaðs Störu, 

rits Sambands íslenskra myndlistarmanna kom út síðustu helgi mánaðarins og lokahóf 

Verk í vinnslu í Gerðubergi var haldið síðasta dag mánaðarins, 31. október. 

Skólakynningar í grunn- og framhaldsskólum, sem voru 31 talsins um allt land, dreifðust 

þétt yfir októbermánuð en vegna óviðráðanlegra aðstæðna voru tvær skólakynningar 

færðar yfir í nóvember. 

 

iii. Fjárhagsáætlun 

Mánuður Myndlistar er styrktur af ríki og borg, samtals hlýtur verkefnið alla jafna um 

1.100.000 kr í styrk frá þessum aðilum en Samband íslenskra myndlistarmanna sér um að 

greiða verkefnastjóra laun, 500.000 kr, og getur komið til móts við verkefnið ef útgjöld 

fara lítillega fram úr fjárhagsáætlun. Því er auðséð að verkefnið er ekki sérlega viðamikið 

og fjármagn til framkvæmdar takmarkað. Lagt var upp með einfalda fjárhagsáætlun þar 

sem stærsti kostnaðarliðurinn var greiðsla til listamanna og ferðakostnaður vegna 
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skólakynninga. Í ár kom inn einn nýr kostnaðarliður sem var greiðsla til hönnuðar fyrir 

nýtt útlit Mánaðar Myndlistar í kjölfar nýs nafns. Það fjármagn sem fór í Torg, listamessu 

í Reykjavík 2018 og Störu er tekið út fyrir sviga í fjárhagsætlun þar sem það eru verkefni 

unnin af SÍM til hliðar við Mánuð Myndlistar þó þau falli undir dagskrá hans.  

 

Fjárhagsáætlun Mánaðar Myndlistar 2018: 

 

Raunkostnaður, Mánuður Myndlistar 2018: 

Flokkur Fjöldi Einingaverð Samtals 

Greinaskrif 4 20 80.000 

„Innlit í vinnustofu“ 4 20 80.000 

Skólaheimsóknir 31 18 558.000 

Ferðakostnaður 

v.skólakynninga 

  40.000 

Laun hönnuðar   300.000 

Prentefni 5  35.000 

Laun verkefnastjóra 1  500.000 

  Samtals =  1.593.000 

 

Flokkur Fjöldi Einingaverð Samtals 

Greinaskrif 4 20 80.000 

„Innlit í vinnustofu“ 4 20 80.000 

Skólaheimsóknir 30 18 540.000 

Ferðakostnaður 

v.skólakynninga 

  100.000 

Laun hönnuðar   300.000 

Prentefni 5  20.000 

Viðburðir 

(veitingar, 

auglýsingar o.þ.h) 

  60.000 

Laun verkefnastjóra 1  500.000 

  Samtals = 1.680.000  
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iv. Nýtt nafn – nýtt útlit  

Eins og fram kom í upphafi skýrslu þótt mér sem verkefnastjóra mikilvægt að 

endurskýra verkefnið með breyttum áherslum, Dagur myndlistar varð því Mánuður 

Myndlistar. Nafnabreytingunni fylgdi að sjálfsögðu vinna við að breyta kynningarefni 

verkefnisins sem og að búa til nýjan tölvupóstaðgang undir hinu nýja nafni 

(manudurmyndlistar@gmail.com), breyta nafni Facebook síðunnar 

(www.facebook.com/Manudurmyndlistar) og Instagram aðgangi 

(@Manudurmyndlistar). Viðamesta verkefnið var svo að setja upp nýja heimasíðu undir 

léninu www.manudurmyndlistar.is.  

  Vinnan hófst með því að breyta öllu útliti verkefnisins í samræmi við nýtt nafn. 

Ólafur Þór Kristinsson, grafískur hönnuður, tók að sér að hanna nýtt merki (lógó) 

Mánaðar Myndlistar og endurmarkaði jafnframt verkefnið frá A til Ö. Nýtt merki 

verkefnisins lítur svona út:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hönnuðurinn lýsti sjálfur merkinu þannig að það samanstandi af bókstöfunum MM, sem 

er skammstöfun Mánaðar Myndlistar. Hann hugsaði jafnframt um pensilstrokur þegar 

hann teiknaði þetta upp og fannst eftir á að hyggja sem merkið sýndi tvær hendur leggjast 

saman. Merkið er því sannarlega viðeigandi fyrir verkefnið og þar að auki sígilt og 

látlaust. Ólafur Þór valdi grænan lit sem stuðningslit við hönnunina svo hún er þrílit: 

græn, svört og hvít. Þessir litir koma skýrt fram á veggspjaldi verkefnisins eftir Ólaf Þór 

sem má sjá á næstu blaðsíðu.  
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Hönnuðurinn sá sömuleiðis um að útbúa sniðmát sem verkefnastjóri gæti nýtt í 

tilkynningar á samfélagsmiðlum, eftirfarandi sniðmát eru fyrir i) Facebook og ii) 

Instagram: 

 

i) Dæmi um mynd fyrir Facebook 

 
 

 

 

ii) Dæmi um mynd fyrir Instagram: 
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Í framhaldi ákvað verkefnastjóri að búa til heimasíðu sem myndi styðja við nýtt útlit 

verkefnisins. Þar sem tíminn var naumur ákvað ég að setja sjálf upp heimasíðuna með 

hjálp veftólsins Squarespace. Lénið www.manudurmyndlistar.is var keypt hjá ISNIC 

Lénaskráningu og heimasíðan var komin í loftið áður en októbermánuður hófst. Lén nýju 

heimasíðunnar er www.manudurmyndlistar.is en ef einhver hefur gleymt eða ekki heyrt 

af nýju nafni verkefnisins kemur heimasíða Mánaðar Myndlistar einnig upp þegar lénið 

www.dagurmyndlistar.is er slegið inn í vafra. Á síðasta degi Mánaðar Myndlistar höfðu 

1342 heimsótt nýju heimasíðuna, fylgjendur á Facebook voru orðnir 860 og Instagram 

fylgjendur 319. Þessar tölur höfðu allar hækkað jafnt og þétt yfir mánuðinn og töluvert 

hraðar en árið áður. Verkefnastjóri þakkar árangurinn skýrri markaðssetningu fyrir stærri 

fylgjendahópa á bæði Facebook og Instagram og vonar um leið að þeim haldi áfram að 

fjölga.   

 

2.  Dagskrá Mánaðar Myndlistar 2018 

Hér á eftir verður dagskrá Mánaðar Myndlistar 2018 rakin og útskýrt hvernig staðið var 

að framkvæmd hvers dagskrárliðs.  

 

i. Verk í vinnslu, samstarf við Borgarbókasafn 

Borgarbókasafn hefur iðulega tekið þátt í Mánuði Myndlistar (Degi myndlistar) með 

einhverjum hætti en þá helst með því að ákveðin söfn settu fram þann bókakost sinn er 

tengdist myndlist á einhvern hátt og hengdu jafnframt upp veggspjald verkefnisins. Í ár 

langaði mig að þróa þetta samstarf enn fremur í ljósi þess hve öflugt viðburðar- og 

menningarstarf safnins hefur verið að undanförnu og hafði því samband við Guðrúnu 

Baldvinsdóttur, verkefnastjóra viðburða og fræðslu á safninu.  

 

Opnar vinnustofur listamanna 

Guðrún tók vel í hugmyndir um samstarf og eftir einn kaffibolla var ákveðið að virkja 

tvær ungar listakonur í hugmyndaflæði um viðburð eða verkefni sem gæti fallið undir 

samstarfið. Listakonurnar sem um ræðir eru þær Bára Bjarnadóttir og Vala Sigþrúðar 

Jónsdóttir. Bára útskrifaðist úr myndlist við Listaháskóla Íslands vorið 2017 og Vala frá 

Gerrit Rietveld Academie í Hollandi vorið 2018. Þær höfðu fjölmargar flottar hugmyndir 

en niðurstaðan varð sú að þær myndu standa fyrir tímabundnum vinnustofum listamanna 
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í sýningarsal menningarhússins Gerðubergs í Breiðholti. Verkefnið fékk nafnið Verk í 

vinnslu. Í októbermánuði dvöldu því tíu ungir myndlistarmenn í sýningarsal Gerðubergs 

og unnu að myndlist sinni. Á heimasíðu Mánaðar Myndlistar er verkefninu lýst á 

eftirfarandi hátt:  

 

Myndlist er fjölbreytt starf, þátttakendur verkefnisins eiga hver sína 
vinnuaðferð og eru sem stendur á ólíkum stað í eigin ferli. Gestum og 
gangandi er velkomið að heimsækja vinnurýmið og eiga samtal við hópinn 
um myndlist og líf myndlistarmannsins. Hugmyndin er að stofna til samtals 
milli samfélagsins og nokkura grasrótarlistamanna, máta ferli 
listamannsins innan almenningsrýmis og veita ungu listafólki tækifæri til 
móta list sína í sameiginlegu rými.1  

 

Listamennirnir 

Verk í vinnslu kom vel út og að eigin sögn voru listamennirnir ánægðir með að fá tækifæri 

til að nýta sér tímabundna vinnustofu. Eftir tal mitt við nokkra listamenn sem höfðu afnot 

af vinnustofunum kom í ljós að þá þyrsti alla í það samtal við aðra listamenn og forvitna 

gesti sem myndaðist á þessari opnu vinnustofu. Þeir listamenn sem nýttu sér Verk í vinnslu 

voru Auður Lóa Guðnadóttir, Andrea Vilhjálmsdóttir, Bára Bjarnadóttir, Dýrfinna 

Benita, Eva Bjarnadóttir, Ólöf Rún Benediktsdóttir, Sigrún Gyða Sveinsdóttir, Sophie 

Durand, Vala Sigþrúðar Jónsdóttir og Wiola Anna Ujazdowska. 

 

Áhersla á ferli 

Þegar Bára og Vala voru að móta Verk í vinnslu sendu þær mér texta sem mér finnst lýsa 

vel mikilvægi þess að listamenn geti unnið í virku samtali við aðra starfandi listamenn og 

sömuleiðis fengið viðbrögð utanaðkomandi aðila með aðra sýn á myndlist en 

myndlistarmennirnir sjálfir. Textinn lýsir vel vinnuumhverfi listamannsins og mögulegu 

sköpunarferli listaverks: 

 

Áður en myndlist er hengd upp í sýningarrými, skrásett á blaðsíður í bók 
eða flutt í þaulæfðum gjörningi þarf ýmislegt að gerast fyrst. 
Tilraunir geta mistekist - en eru mistökin ef til vill efni í nýtt verk? Gott 
samtal við gamlan vin eða splunkunýjan skapar hugmynd sem leggur 
ferlinu lið, svarar áríðandi spurningu og býr til nýjar spurningar. Nú liggja 
allt í einu tvö verk, hlið við hlið fyrir tilviljun. Hvaða hugmyndir verða til 
á milli þeirra? Til að myndlist verði til þarf tíma og pláss. Tíma til að 
rannsaka, pláss í höfðinu til að hugsa, pláss fyrir stól fyrir líkama til að sitja 

                                                
1 „Mánuður Myndlistar.”  



 

 14 
 
 

á, pláss á hörðum diski, pláss fyrir sull. Tíma til að skipta um skoðun og 
byrja uppá nýtt.2  

 

Fræðsluhlutverk 

Fræðsluhlutverk verkefnisins Verk í Vinnslu óx vonum framar þar sem að skólar í 

nærumhverfi Gerðubergs nýttu tækifærið til að heimsækja listamenn að vinnu með 

skólahópa. Með því að bjóða börnum og ungmennum, sem og auðvitað almenningi, að 

stíga inn á vinnustofu listamanna var hugmyndin að gera aðgengi að menningunni betra. 

Alls heimsóttu fjórir skólahópar Verk í vinnslu en það voru 8., 9., og 10. bekkur úr 

Hólabrekkuskóla og einn hópur úr Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Nemendur voru mjög 

áhugasamir um þá vinnu sem fram fór á vinnustofunum og þeir skólahópar sem komu úr 

Hólabrekkuskóla spurðu ótal spurninga um það sem fyrir augu bar. Nemendur úr FB voru 

aftur á móti áhugasamari um myndlistarmennina sjálfa, hvaða leið þær hefðu farið í námi 

og hvernig best væri að taka sín fyrstu skref í faginu. Til stóð að bjóða Pólska skólanum 

upp á skólakynningu í Gerðubergi þar sem að einn listamaðurinn, Wiola Anna 

Ujazdowska, talar pólsku en af því varð því miður ekki. Hins vegar kveikti sú tillaga 

hugmynd hjá mér fyrir komandi Mánuði Myndlistar um að þjóna fleiri samfélagshópum 

en hefur verið gert hingað til og bjóða upp á kynningar og upplýsingar á fleiri tungumálum 

en íslensku.  

 

Lokahóf Verk í vinnslu 

Verk í vinnslu lauk miðvikudaginn 31. október í Gerðubergi með lokahófi. Þar buðu 

listamennirnir gestum í vöfflur og kaffi og kynntu það sem þeir höfðu unnið að, gestirnir 

gátu spurt listamenn út í verk og ferli sem voru til sýnis.  

 

ii.  Torg, Listamessa í Reykjavík 2018 

Vorið 2018 heimsótti ég, ásamt Ingibjörgu J. Gunnlaugsdóttur framkvæmdarstjóra SÍM, 

myndlistarráðstefnuna Get Together: Ireland’s national day for visual artists í Dublin. 

Ráðstefnan sem stendur yfir í einn dag, er metnaðarfullur vettvangur þar sem aðilar innan 

myndlistarstéttarinnar hittast og mynda tengsl. Í ár kynntu þar fagfélög og samtök sem 

þjóna myndlistarmönnum starfsemi sína, sýningastjórar skoðuðu möppur 

myndlistarmanna sem mættu á staðinn, boðið var upp á ráðgjöf við styrkumsóknir og 

ferilskrárgerð og þar að auki voru aðstandendur gestavinnustofa (e. residency) frá Írlandi 

                                                
2 Bára Bjarnadóttir og Vala Sigþrúðar Jónsdóttir í Facebook samtali við höfund, 29. september 2018.  
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og Íslandi boðaðir á ráðstefnuna til að segja frá þeirri aðstöðu sem þeir bjóða 

myndlistarmönnum upp á. Heimsóknin var skemmtileg og gagnleg, ekki síst vegna þess 

hve mikinn innblástur þessi upplifun veitti okkur þegar heim var komið. Við áttuðum 

okkur á því að vettvangur á borð við Get Together væri ekki og hefði aldrei verið til staðar 

hérlendis og ég fór því strax að ýta á það að við myndum bjóða upp á sambærilegan 

viðburð á Mánuði Myndlistar 2018. Einhvers konar samblöndu af listamessu og 

örráðstefnu fyrir myndlistarmenn um starfsumhverfi þeirra. Eftir fund með Önnu 

Eyjólfsdóttur formanni SÍM og Ingibjörgu framkvæmdarstjóra sem haldinn var í maí var 

þó ákveðið að tími til undirbúnings væri of stuttur og fjármagn of lítið, þetta yrði ekki að 

veruleika.  

  Þegar leið á sumarið virtist andrúmsloftið þó eitthvað hafa breyst og tók 

formaðurinn aftur upp tillöguna og ákvað að við skyldum framkvæma þetta verkefni undir 

aðeins öðrum formerkjum. Í stað örráðstefnu yrði viðburðurinn settur upp eins og 

listamessa þar sem að aðildafélög SÍM, hagsmunasamtök myndlistarmanna og sjálfstæðir 

listamenn gætu kynnt sig og verk sín. Nú var fyrirvarinn enn minni og margt sem þurfti 

að framkvæma á stuttum tíma. Mér leist vel á að verkefnið yrði hluti af Mánuði 

Myndlistar 2018 og var niðurstaðan sú að SÍM og Mánuður Myndlistar stæðu fyrir 

listamessu á Korpúlfsstöðum aðra helgina í október eða dagana 12. – 14. október 2018. 

SÍM leigir helming Korpúlfsstaða til afnota fyrir meðlimi sína og þar með talið er gamla 

hlöðuloftið sem gagnast mjög vel fyrir stóra viðburði á borð við þennan.   

 

Upphaf á framkvæmd 

Formaður setti sig í samband við aðila sem sér um að leigja út sýningarkerfi og gátum við 

því tryggt góða umgjörð fyrir listamessuna á hagstæðum kjörum. Þá funduðum við með 

formönnum aðildafélaga SÍM og hvöttum þau til þátttöku (aðildafélög SÍM eru Félag 

íslenskra samtímalistamanna, Leirlistafélagið, Myndhöggvarafélagið í Reykjavík, Íslensk 

Grafík og Textílfélagið). Vel var tekið í hugmyndina hjá þeim flestum og voru fjögur af 

þessum fimm aðildafélögum skráð til þátttöku á Torginu. Þá var hagsmunasamtökum 

myndlistarmanna boðin þátttaka og var niðurstaðan sú að Myndstef, SÍM, Rannís – 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Félag íslenskra myndlistarmanna kynntu öll starfsemi 

sína í sýningarbásum Torgs. 
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Hvað á barnið að heita? 

Brýnt þótti að finna viðburðinum lýsandi nafn svo hægt væri að auglýsa hann almennilega 

og til að listamenn upplifðu hann sem öruggan vettvang til að sýna og selja verk sín. Eftir 

miklar vangaveltur varð nafnið Torg fyrir valinu, meðal annars með hliðsjón af tilgangi 

messunnar en hún átti að vera samkomustaður listamanna, áhugafólks um myndlist, 

hagsmunasamtaka myndlistarmanna og fagfélaga í myndlist. Torg eru og hafa alltaf verið 

samkomustaðir þar sem fólk situr í rólegheitum og spjallar, röltir um og skoðar mannlífið, 

sýnir sig og sér aðra, viðskipti eiga sér stað á markaðstorgum og þau eru gjarnan ákveðin 

vin í iðandi stórborgum; víðáttumikil andstæða við umferðargötur og húsasund. Torgið 

fékk undirtitilinn listamessa í Reykjavík 2018 til skýringar en á ensku heitir viðburðinn 

einfaldlega Reykjavík Artsquare (þarna er enska orðinu square skipt út fyrir enska orðið 

fair í Artfair sem þýðir listamessa).  

 

Skráning myndlistarmanna 

Nú þegar nafnið var komið beið okkur ekki annað en að senda út kall til myndlistarmanna 

um að skrá sig til þátttöku. Allir meðlimir SÍM sem eru tæplega 800 talsins fengu sendan 

póst þar sem upplýsingar um dagskrá Torgsins komu fram, til hvers það væri haldið og 

hvað listamönnunum biðist. Þar kom jafnframt fram að þeir básar sem notaðir væru til 

verksins væru settir saman úr þiljum, 1 meter á breidd sinnum 2,3 metrar á hæð og að 

hvert þil kostaði listamanninn 2500 kr alla helgina. Listamönnunum stóð til boða að deila 

bás. Við lok póstsins var viðtakanda boðið að smella á hlekk til að skrá sig til þátttöku.  

  43 listamenn og félög skráðu sig á sýningarbás en samtals tóku 62 listamenn þátt 

í Torgi, listamessu í Reykjavík 2018. Þátttakan var framar vonum og gaf okkur skýra 

mynd af því að vettvangurinn sem við höfðum skapað væri þarfur í íslensku 

myndlistarlífi.  

 

Greiðslusamningar 

Torg, listamessa í Reykjavík 2018 var hugsað sem kynningar- og söluvettvangur fyrir 

listamenn og því var ákveðið að SÍM myndi bjóða upp á greiðslusamninga sem gerðu 

kaupanda kleift að greiða listaverk með raðgreiðslum án vaxta mánaðarlega í allt að 36 

mánuði. Slíkur samningur var einungis gerður með samþykki myndlistarmanns en verk 

sem var selt á þennan hátt mátti ekki kosta meira en 500.000 krónur. 

Greiðslusamningurinn var gerður eftir fyrirmynd frá Artótekinu, samstarfsverkefni 

Borgarbókasafnsins og SÍM þar sem kaup á listaverkum eru auðvelduð með þeim hætti 
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sem lýst er hér að ofan. Heimasíða Artóteksins er www.artotek.is og þar er hægt að skoða 

listaverk til sölu, kynna sér starfsemina og lesa fréttir um og viðtöl við myndlistarmenn. 

Þónokkrir nýttu sér greiðslusamninginn sem jók því undir kaup og sölu á listaverkum á 

Torginu. Greiðslusamningurinn var hugsaður sem hluti af því að gera myndlist að 

einhverju sem allir gætu átt á heimili sínu, líka þeir sem ekki hafa mikið á milli handanna.  

 

Kynningarstarf 

Kynningarstarfsemi í aðdraganda Torgsins var ýtt af stað í byrjun október, sem má færa 

rök fyrir að sé of seint, en hún skilaði sér þó nokkuð vel í aðsókn gesta. Kynningin fór 

fram í fjölmiðlum, á heimasíðu Mánaðar Myndlistar, á samfélagsmiðlum og með 

fjöldapóstum til myndlistarsamfélagsins. Ég, verkefnastjóri Mánaðar Myndlistar 2018, 

fór í viðtal í Víðsjá á Rás 1 fimmtudaginn 4. október 2018 og talaði þar við Guðna 

Tómasson dagskrágerðarmann um Mánuð Myndlistar og Torg, listamessu í Reykjavík 

2018.3 Anna Eyjólfsdóttir formaður SÍM var kölluð í viðtöl bæði hjá Fréttablaðinu4 og 

Morgunblaðinu5 fimmtudaginn 11. október 2018 þar sem Torginu var gerð góð skil. 

Ríkissjónvarpið heimsótti Torgið sunnudaginn 14. október 2018 og svipmyndir frá 

viðburðinum sem og viðtöl við listamenn á staðnum voru sýnd í fréttatíma sjónvarpsins 

sama kvöld. Á heimasíðu Mánaðar Myndlistar er sérstakur flipi efst sem snýr einungis að 

Torginu, þar koma fram allar upplýsingar um tilgang Torgsins, greiðsluleiðir sem boðið 

er upp á og skráningu þátttakenda gerð augljós skil.6 Samfélagsmiðlar eru mikilvægur 

hluti alls kynningarstarfs samtímans en Torgið var vel auglýst bæði á Facebook og 

Instagram. Sérstakt merki var hannað fyrir Torg, listamessu í Reykjavík 2018 af Ólafi Þór 

Kristinssyni, hönnuði Mánaðar Myndlistar, sem er í algjöru samræmi við hönnun 

verkefnisins:  

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Víðsjá, „Viðtal við Katrínu Helenu Jónsdóttur, verkefnastjóra Mánaðar Myndlistar 2018,“ 4. október 2018. 
4 Anna Eyjólfsdóttir, „Myndlistarfólk með messu,“ 11. október 2018.  
5 Anna Eyjólfsdóttir, „Fjölbreytileg myndlistarflóra,“ 11. október 2018.  
6 „Torg, listamessa í Reykjavík, 12. – 14. október.“ 
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Merkið var notað til að útbúa Facebook viðburð og auglýsingu á Instagram og fór í ágæta 

dreifingu á báðum miðlum. Þá var öllum meðlimum SÍM sendur fjöldapóstur með 

auglýsingu sem þeir gátu prentað út og dreift meðal samstarfsfólks, vina og fjölskyldna. 

 

Uppsetning og upphengi 

Uppsetning á Torginu fór fram vikuna fyrir sjálfa listamessuna en Anna Eyjólfsdóttir stóð 

vaktina á hlöðuloftinu á Korpúlfsstöðum og sá um að upphengi listaverka færi vel fram. 

Þá voru merkingar fyrir Torgið settar upp og aðili sem sá um kaffisölu á viðburðinum 

mætti með kaffi, kökur og kræsingar. Hér fyrir neðan má sjá svipmyndir frá Torgi sem 

ég, verkefnastjóri Mánaðar Myndlistar tók 13. október 2018: 

 

Aðsóknin var mikið meiri en við höfðum gert ráð fyrir og fólk streymdi að alla helgina, 

við vorum ekki að telja fjölda gesta en giskum á að um það bil 4000 - 5000 manns hafi 

heimsótt Torgið þessa fyrstu helgi. Heildarsala á listaverkum fyrri helgina voru tæplega 

5.000.000 kr. 

  Verkefnið verður aftur haldið að ári en steinn í götu okkar er, eins og áður kom 

fram, fjármagn. Verkefnið er þó tilvalið til styrkveitinga og það er einmitt með svona 

verkefnum sem möguleikar á auknu fjármagni geta borist Mánuði Myndlistar. Vel er hægt 

að færa rök fyrir því að fleiri starfsmenn þurfi að standa á bakvið svona stórt verkefni en 

gerðu nú og ávinningur af verkefninu er augljós, bæði fyrir listamenn og samfélagið sjálft.  
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iii. Útgáfa Störu í glænýjum búningi  

Stara, rit sambands íslenskra myndlistarmanna7 hefur nú verið gefið út síðan árið 2014 af 

SÍM. Tvö til þrjú tölublöð eru gefin út árlega en 11. tölublað kom út nú 28. október 2018. 

Á heimasíðu ritsins segir „Stara er tímarit og leitast við að efla umræðu og þekkingu á 

myndlist ásamt því að segja frá starfsemi SÍM.“8 Þar er jafnframt tekið fram að blaðið 

kemur út á íslensku í prenti en í enskri þýðingu á stafrænu formi. Jóna Hlíf Halldórsdóttir 

fyrrum formaður SÍM var ritstjóri fyrstu tíu tölublaðanna en í ár tók við nýr ristjóri og 

ritstjórn 

 

Ný ritstjórn – ný formerki 

Starkaður Sigurðarson varaformaður SÍM var kosinn til að taka við ritstjórn af Jónu Hlíf 

Halldórsdóttur haustið 2018. Starkaður fékk í lið með sér til ritstjórnar Höllu Harðardóttur 

menningarblaðamann og mig, Katrínu Helenu Jónsdóttur verkefnastjóra Mánaðar 

Myndlistar og myndlistarmann. Á fyrsta ritstjórnarfundi kom í ljós að mikill áhugi var 

fyrir því að endurskoða val á innihaldi ritsins sem og að gjörbreyta öllu útliti og umbroti 

blaðsins. Starkaður réð því Elínu Eddu Þorsteinsdóttur grafískan hönnuð til liðs við Störu 

og hún tók til við að endurhugsa allt blaðið útlitslega. Stara hefur í gegnum tíðina verið 

prentuð í 500 eintökum í A4 stærð á glanspappír og heftuð á kilinum. Þó blaðið væri 

áhugaverð lesning var ekki freistandi að safna því og geyma þar sem að það raðaðist illa 

í bókahillur og rataði oft í skúffur eða einfaldlega í endurvinnslutunnuna. Blaðið var 

ókeypis og þó meðlimir SÍM séu 800 talsins var raunin sú að við sátum uppi með marga 

kassa af tölublöðum á skrifstofu SÍM. Því þótti nýrri ritstjórn auðséð að hagkvæmt væri 

að fækka prentuðum eintökum í 300 og leggja frekari áherslu á að ritið væri eigulegur og 

fallegur gripur. Elín Edda grafískur hönnuður kom með góða lausn á hönnun tímaritsins, 

nú er það prentað í A5 stærð og límt á kilinum, Stara passar því mun betur í bókahillur 

en áður og er í sjálfu sér meðfærilegra en áður. Elín bjó jafnframt til sitt eigið letur fyrir 

blaðið og lagði mikla áherslu á góðar ljósmyndir og lifandi uppsetningu á efninu. Blaðið 

er ókeypis fyrir meðlimi SÍM en ristjórn stefnir á að selja það í helstu bókabúðum og á 

listasöfnum í Reykjavík til styrktar útgáfunnar. Þessi viðleytni til að minnka magn en 

auka gæði er ein leið til að vinna með þröngan fjárhagsramma. Oft þegar lítið fjármagn 

er til, borgar sig að hugsað aðeins minna en um leið framkvæma á eins vandaðan hátt og 

mögulegt er.  

                                                
7 Sjá viðauka nr. 1. 
8 „Stara, rit Sambands íslenskra myndlistarmanna.“  
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Innihald ritsins og forsíða 

Kallað var eftir viðtölum, greinum, umfjöllunum og listaverkum sem gætu farið í 11. 

tölublað Störu og eftirfarandi efni rataði að lokum í ritið:  

 

1. „Formáli ristjóra“ – höf. Starkaður Sigurðarson 

2. Viðtal: „Dorothée Kirch formaður stjórnar Nýlistarsafnsins“ – höf. Karina 

Hanney Marrero 

3. „Listin að lifa á listinni“ – höf. Andrea Arnarsdóttir 

4. „Pistill“ – höf. Margrét H. Blöndal í tilefni Mánaðar Myndlistar 

5. „Friðurinn úti á Laugarnesi“ – höf. Ástríður Jónsdóttir 

6. „Leiðsögn“ - höf. Karólína Rós Ólafsdóttir og Sölvi Halldórsson – Sóknarskáld, 

myndskreytingar eftir Auði Lóu Guðnadóttur 

7. Verk: Commercial Interlude (Product as Metaphor) #1-4, 2015-18 – listam. 

Geirþrúður Finnbogadóttir Hjörvar 

8. Viðtal: „Anna Eyjólfsdóttir, nýkjörinn formaður SÍM“ – höf. Andrea Ágústa 

Aðalsteinsdóttir  

9. „Húsnæðismál SÍM“ – höf. ritstjórn Störu   

10. „Hvernig fanga skal veðrið, umfjöllun um sýninguna Allra veðra von í 

Hafnarborg“ –  höf. Sólveig Eir Stewart 

11. Viðtal: „Talað við Árna Má Erlingsson“ – höf. Bergur Thomas Anderson  

 

Útgáfa Störu er styrkt af Sambandi íslenskra myndlistarmanna en ritstjórn reyndi 

jafnframt að selja auglýsingar í tímaritið. Listasafn Akureyrar og Listasafn Íslands 

auglýstu að þessu sinni.  

  Þegar hugað var að forsíðu Störu var ákveðið að hafa samband við Egil Loga 

Jónsson listamann sem hefur starfað undir listamannsnafninu Drengurinn Fengurinn nú 

um nokkurt skeið. Drengurinn Fengurinn er hliðarsjálf Egils sem birtist manni þannig að 

Egill setur upp hauspoka úr höri með reiðilegu andliti máluðu á með svartri málningu og 

þremur spurningamerkjum á enninu. Ritstjórn bað Drenginn Fenginn að útbúa sérstakt 

listaverk fyrir forsíðu Störu. Ritstjórn fékk jafnframt leyfi til að útbúa plakat með 

forsíðunni sem að Drengurinn merkti svo með eiginhandaráritun sinni, plakötin voru til 

sölu í útgáfuhófi ritsins 28. október 2018. 
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Markmið Störu 

Ný ritstjórn ákvað að setja sér ný markmið með útgáfu Störu við gerð 11. tölublaðsins. 

Ritstjórnin vill að Stara verði augljós vettvangur fyrir alls konar skrif um myndlist og 

myndlistartengdar umfjallanir. Þar verði hægt að lesa allt frá einföldum umfjöllunum um 

sýningar eða listamenn að flóknum heimspekilegum greinum um myndlist og jafnvel 

þýðingar á erlendum fræðigreinum um fagið. Ritið mun með tímanum festast í sessi sem 

hið eiginlega rit Íslendinga um myndlist, sambærileg rit eru Tímarit Máls og Menningar 

í bókmenntunum, Hugur í heimspekinni og HA í hönnun og arkitektúr. Hugmyndin er sú 

að 12. tölublað verði tvítyngt, sem sé gefið út á prenti bæði á íslensku og ensku, og svari 

þannig sívaxandi hópi alþjóðlegra myndlistarmanna sem lifa og hrærast í íslenskri 

listasenu. Við viljum jafnframt útbúa sterkari netmiðla fyrir ritið og gera sérstaka 

heimasíðu Störu, í dag fellur útgáfa ritsins undir heimasíðu SÍM og er nokkuð 

óaðgengileg þar. Markmið nýrrar ristjórnar er þar að auki að gera tímaritið að 

eftirsóknarverðum grip sem gaman er að eiga og safna og við teljum að 11. tölublaðið sé 

sérlega góður upphafsgripur í þeim aðgerðum. Stara stefnir að því að vera mikilvægur 

vettvangur skrifa um myndlist og mun vonandi leiða af sér ákveðna nýsköpun á því sviði. 

Það verður ekki gert með því að við skrifum um það sem okkur þykir að þurfi að skrifa, 

heldur með því byggja upp traustan grunn fyrir fjölbreytt skrif um myndlist.  

 

Útgáfuhóf 

Sunnudaginn 28. október 2018 var útgáfu Störu í glænýjum búningi fagnað með 

útgáfuhófi í sal SÍM að Hafnarstræti 16, 101 Reykjavík. Þar gátu meðlimir SÍM nálgast 

ókeypis eintök og áhugasamir keypt eintak á 2000 kr. Þar voru sömuleiðis áðurnefnd 

plaköt til sölu og sýnis. Ætlunin er að setja eftirstandandi eintök í bókabúðir á 

höfuðborgarsvæðinu og í búðir listasafna og gallería, þeim hefur verið dreift til 

Borgarbókasafns, bókasafns Listaháskólans og Landsbókasafns. 

 

iv. Samstarf við Ríkisútvarpið 

Fastur liður í dagskrá Mánaðar Myndlistar hefur verið að kalla eftir fjórum greinum um 

myndlist frá ólíku fólki í samfélaginu. Þetta er gert til að vekja athygli á því að allir geta 

talað eða skrifað um myndlist á eigin forsendum og að ekkert sé rétt eða rangt þegar 

kemur að því umfjöllunarefni. Þetta árið kom ég á samstarfi Mánaðar Myndlistar og 

Ríkisútvarpsins og eftir fund með Þresti Helgasyni dagskrárstjóra Rásar 1 var niðurstaðan 
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sú að greinarnar fjórar yrðu lesnar sem vikulegir pistlar í menningarþættinum Víðsjá. 

Þröstur kom mér í samband við Guðna Tómasson og Höllu Harðardóttur umsjónarmenn 

þáttarins sem tóku vel í hugmyndina.  

 

Pistlahöfundar og pistlar 

Fjórir pistlahöfundar voru fengnir til að skrifa um myndlist og lesa upp texta sinn í Víðsjá. 

Pistlarnir voru líka birtir á heimasíðu Mánaðar Myndlistar. Hér á eftir eru taldnir upp 

pistlahöfundar og pistlar þeirra, linkur á sjálfa greinina á heimasíðu Mánaðar Myndlistar 

fylgir beint á eftir og í kjölfarið linkur á upplesturinn í Víðsjá.  

 

1. Margrét H. Blöndal, myndlistarmaður – Pistill 

Linkur á heimasíðu: https://www.manudurmyndlistar.is/margrt-h-blndal 

Linkur á upplestur: 

http://www.ruv.is/frett/manudur-myndlistar-

pistill?fbclid=IwAR0ctRz01ttwkzl2iEj1HfD_uJ2YjJRaX4rlTfDeLkZzbQwKbqF8Y_0

k0zo 

 

  2. Brynjar Jóhannesson, skáld – Drengurinn Fengurinn 

Linkur á heimasíðu: https://www.manudurmyndlistar.is/brynjar-jhannesson-1 

Linkur á upplestur: http://www.ruv.is/frett/drengurinn-fengurinn-i-gripalausu-fjosi-

0?fbclid=IwAR3XzrSie5_3aR3L5ndwD2JgE6PRCu0xDBvcokXb5zdIBVj3x75EC-

YVZCE 

 

3. Ingi Thor Jónsson, markaðs- og þjónustustjóri Listasafns Íslands   

– Heimsborgarinn okkar, listalífið og íslensku sendiráðin 

Linkur á heimasíðu: https://www.manudurmyndlistar.is/ingithorjonsson 

Linkur á upplestur: http://www.ruv.is/frett/vannytt-taekifaeri-i-sendiradum-islands 

 

  4. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins – List og síld 

Linkur á heimasíðu: https://www.manudurmyndlistar.is/hildur-bjrnsdttir 

Linkur á upplestur: 

http://www.ruv.is/utvarp/spila/vidsja/23618?fbclid=IwAR0KjuaZ9JeSve_1-

UpU0gZopERaQesHgXLF9UebnpWstIS6fMKz7FpIaNE 
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v. „Innlit í vinnustofu“ 

Annar fastur liður í dagskrá Mánaðar Myndlistar eru myndbandsviðtöl við listamenn sem 

ganga undir nafninu „Innlit í vinnustofu.“ Þá eru listamenn heimsóttir á vinnustofur sínar 

sem eru jafn ólíkar og listamennirnir sjálfir og þeir spurðir spjörunum úr um vinnu sína, 

tilgang myndlistarinnar, sköpunarferlið og ýmislegt sem viðkemur starfi 

myndlistarmannsins. Verkefnastjóri er alla jafna sá sem sér um  gerð myndbandanna og 

þar sem bakgrunnur minn í myndlist liggur í myndbandsmiðlinum vann ég viðtölin fjögur 

sjálf frá grunni.  

 

Gerð myndbandanna 

Við gerð myndbandanna var að mörgu að huga en fyrsta skrefið var að ákveða 

viðmælendur. Ég mun mæla með því fyrir komandi ár að verkefnastjóri velji 

viðmælendur í samtali við stjórn SÍM og formenn aðildafélaga til að fá sem bestan 

þverskurð samtímalistamanna til tals. Þar sem fjármagn fyrir þennan hluta verkefnisins 

er lítið samdi ég sjálf tónlist til að hafa undir viðtalinu og bað Ólaf Þór Kristinsson, 

hönnuð Mánuðar Myndlistar, að úbúa vídeóinngang fyrir viðtölin. Úr varð samsafn 

viðtala við listamenn sem birtust á hverjum miðvikudegi í október á heimasíðu Mánaðar 

Myndlistar9 

 

Viðmælendur og viðtöl 

Viðmælendur mínir og linkar á viðtölin eru hér talin: 

1. Auður Lóa Guðnadóttir og Starkaður Sigurðarson 

Linkur á viðtal: https://www.youtube.com/watch?v=lPQdhhgWvvM 

 

2. Viktor Pétur Hannesson 

Linkur á viðtal: https://www.youtube.com/watch?v=uRhMkhkvcGY 

 

3. Ásdís Sif Gunnarsdóttir 

Linkur á viðtal: https://www.youtube.com/watch?v=htySNFZfqEQ 

 

4. Kristín Helga Ríkharðsdóttir og Rúnar Örn Marinósson 

Linkur á viðtal: https://www.youtube.com/watch?v=CcyMCcRwvlo 

                                                
9 „Viðtöl – innlit í vinnustofur.“  
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3. Skólakynningar 
i. Skólakynningar listamanna í grunn- og framhaldsskólum 

Skólakynningar listamanna í grunn- og framhaldsskólum landsins er einn stærsti 

verkþáttur Mánaðar Myndlistar. Þá heimsækja myndlistarmenn skólana og kynna starf 

sitt, starsferil og verkefni skólunum að kostnaðarlausu. Með þessum hætti er von um að 

vekja athygli barna og ungmenna á tilurð myndlistar í íslenskri menningu og sömuleiðis 

að opna augu þeirra fyrir möguleikum á skapandi framtíðarstarfi. Skólakynningarnar hafa 

verið vel sóttar og fjöldi skóla sækir um þátttöku, Mánuður Myndlistar reynir eftir fremstu 

getu að bjóða öllum upp á kynningu sama hvar skólar eru staðsettir um landið. Þessi liður 

er beintengdur hugmyndum um samband menntunar og menningar þar sem hægt er að 

öðlast nýja sýn á sjálfan sig og samfélagið með því kynnast lifandi menningu í beinu 

samtali við listamann. Í rannsóknarhlutanum er jafnvel gengið svo langt að segja að 

menntun og menning séu æðstu takmörk mannsins og að í þeim birtist hrein mannrækt, 

þetta er hægt að lesa nánar um í kaflanum „Menning er menntun“ og „Sjálfsmentun stefnir 

að manngildi“ í rannsóknarhlutanum.  

 

Skráning 

Skráning skóla til þátttöku var nokkuð einföld en fjöldapóstur var sendur á langflesta 

grunn- og framhaldsskóla landsins þess efnis að þeir gætu skráð sig til þátttöku rafrænt. 

32 skólar sóttu um þátttöku, þar af 10 á höfuðborgarsvæðinu en 22 á landsbyggðinni og 

utan höfuðborgarsvæðis. Þá var fjöldapóstur sendur á alla meðlimi SÍM og þeir hvattir til 

að skrá sig rafrænt til að vera með kynningu á sér og starfi sínu í skólunum. Listamennirnir 

fá greitt fyrir kynningarnar og ferðakostnaður er greiddur fyrir þá sem ferðast vegna 

kynningarinnar. Alls sóttu 20 listamenn um að vera með kynningu þannig að í nokkrum 

tilfellum kynntu listamenn í fleiri en einum skóla. 

 

Tengingar listamanna og skóla 

Hér fyrir neðan kemur fram hvaða listamenn kynntu í hvaða skóla og hvenær: 

Maria og Nathalia Petschatnikov – Grunnskólinn á Ísafirði 20. september 2018 

Maria og Nathalia Petschatnikov – Bíldudalsskóli 1. október 2018 

Daði Guðbjörnsson – Norðlingaskóli 24. september 2018 

Sindri Leifsson – Klébergsskóli 27. september 2018 

Sindri Leifsson – Borgarholtsskóli 12. október 2018 



 

 25 
 
 

Bryndís Hrönn Ragnarsdóttir – Vogaskóli við Skeiðarvog 1. október 2018 

Freyja Eilíf Helgudóttur – Menntaskólinn við Sund 4. október 2018 

Freyja Eilíf Helgudóttur – Fjölbrautaskólinn við Ármúla 23. október 2018 

Thora Karlsdottir – Giljaskóli 4. október 2018 

Thora Karlsdottir – Glerárskóli 4. október 2018 

Ingirafn Steinarsson – Djúpavogsskóli 5. október 2018 

Halla Birgisdòttir – Menntaskólinn við Hamrahlíð 9. október 2018 

Hrönn Vilhelmsdóttir – Kerhólsskóli 9. október 2018 

Hrönn Vilhelmsdóttir – Flóaskóli 9. október 2018 

Auður Lóa Guðnadóttir – Kelduskóli Vík 11. október 2018 

Guðrún Hadda Bjarnadóttir – Menntaskólinn á Tröllaskaga 11. október 2018 

Guðrún Hadda Bjarnadóttir – Grunnskólinn Fjallabyggð 11. október 2018 

Anna Guðrún Torfadóttir – Heiðarskóli 12. október 2018 

Anna Guðrún Torfadóttir – Grunnskólinn í Borgarnesi 29. október 2018 

Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísardóttir – Lækjarskóli 12. október 2018 

Tinna Guðmundsdóttir – Seyðisfjarðarskóli 12. október 2018 

Örn Alexander – Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 15. október 2018 

Örn Alexander – Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 23. október 2018 

Ólöf Björk Bragadóttir – Menntaskólinn á Egilsstöðum 23. október 2018 

Ólöf Björk Bragadóttir – Verkmenntaskóli Austurlands 24. október 2018 

Nína Óskarsdóttir – Myllubakkaskóli 29. október 2018 

Nína Óskarsdóttir – Fjölbrautaskóli Suðurnesja 29. október 2018 

Hulda Hlín Magnúsdóttir – Víðistaðaskóli 22. nóvember 2018 

Sigrún Gunnarsdóttir – Seljaskóli 23. nóvember 2018 

 

Varmahlíðarskóli dró þátttöku sína til baka. 

Hvaleyrarskóli og Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ fundu ekki dagsetningu fyrir sínar 

kynningar og því féllu þær niður. 

 

Tveimur listamönnum er sóttu um þátttöku var ekki úthlutaður skóli vegna þess að þeir 

tala ekki íslensku en hingað til höfum við einungis lagt áherslu á að kynningar séu á 

íslensku, þetta mun breytast á næstu árum.  
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Lokatölur um kynningu í grunn- og framhaldsskólum eru því þær að 29 skólar fengu 

kynningu listamanns og 19 listamenn sáu um kynningarnar. 

 

Undirbúningur listamanna og skóla 

Tékklistar10 voru sendir út á alla listamenn og forsvarsmenn skólana sem tóku þátt í 

skólakynningum Mánaðar Myndlistar. Þeir voru gerðir til að skýra bæði fyrir listamanni 

og skóla til hvers var ætlast af hvorum um sig með kynningunni. Tékklistar á borð við 

þessa hafa ekki verið sendir út áður en komu sér vel til undirbúnings fyrir skóla og 

listamenn. 

 
Könnun í kjölfar kynningar 

Önnur nýjung sem var tekin upp við framkvæmd skólakynninganna var sú að senda 

könnun á skóla og listamenn í kjölfar skólakynningar til að átta sig á upplifun beggja aðila 

og nemenda á kynningunni. Könnunin var á rafrænu formi og fengu listamenn og skólar 

ólíka könnun.  

Könnun sem send var á skólana samanstóð af þessum spurningum:  

1. Hvaða listamaður hélt kynninguna? 

2. Var listamaður vel undirbúinn fyrir kynninguna? 

3. Fjallaði listamaðurinn um verk sín og feril þannig að nemendur gátu áttað sig á 

eðli starfs hans? 

4. Nýtti listamaðurinn áhugavert myndefni í kynningunni? 

5. Var kynningin haldin á íslensku? 

6. Náði listamaðurinn til nemenda? 

7. Hver voru viðbrögð nemenda? Hér væri frábært að fá inn athugasemdir frá 

nemendum um upplifun sína á kynningunni 

 

Könnun sem send var á listamenn samanstóð af þessum spurningum: 

1. Í hvaða skóla var kynningin haldin? 

2. Hversu stór nemendahópur sat undir kynningunni? 

3. Voru aðstæður fyrir kynninguna viðunandi? 

4. Var kennari inni á meðan kynningunni stóð og sá til þess að nemendahópurinn 

fylgdist með? 

                                                
10 Sjá viðauka nr. 2.  
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5. Voru nemendur áhugasamir um kynninguna? 

6. Sérðu fyrir þér að taka aftur þátt í skólakynningum Mánaðar Myndlistar? 

7. Er eitthvað fleira sem þú vilt að komi fram? 

 

Niðurstöður úr könnuninni munu nýtast verkefnastjóra á næsta ári en nýtast núverandi 

verkefnastjóra sömuleiðis við að átta sig á vægi skólakynninganna í augum listamanna 

og aðila frá skólunum og viðbrögðum við þeim. Í ljós kom að langflestir innan skólanna 

voru mjög jákvæðir í garð kynninganna þó að sumir hefðu haft áhuga á að velja listamann 

sérstaklega sem kæmi í skólann. Að mínu mati myndi það hafa áhrif á tilgang 

verkefnisins, en hann er að kynna nemendum fyrir því sem er raunverulega að gerast hér 

og nú í íslenskri samtímalist, þó að það sé skrítið eða óskiljanlegt – en ekki að stjórna því 

hvað nemendur fá að heyra útfrá áhuga kennarans. Ég skil auðvitað kröfuna, sérstaklega 

þegar kennarar hafa sjálfir ekki reynslu af framsækinni samtímalist, en einmitt þess vegna 

er verkefnið mikilvægt; það á að opna nýan heim fyrir bæði nemendum og kennurum og 

kynna til sögunar nýjar miðlunarleiðir. Áhugaverðust voru svörin þar sem fram kom hver 

viðbrögð nemendana höfðu verið við kynningu listamannsins, í einum skólanum skildu 

nemendurnir til dæmis hvorki upp né niður í því hvernig listamaðurinn gæti lifað af þeirri 

list sem hann skapaði. Slíkar pælingar hjá börnum og ungmennum er mikilvægur liður í 

því að kveikja á ákveðinni forvitni gagnvart myndlist og því umhverfi sem listamenn 

starfa innan. Listamenn voru almennt ánægðir með verkefnið, þökkuðu fyrir að fá að taka 

þátt og svöruðu því allir játandi að vilja taka aftur þátt í verkefninu. Í niðurstöðum 

könnunarinnar11 er hægt að lesa nánar um viðbrögð bæði skóla og listamanns, þar hefur 

þó nöfnum listamanna og skóla verið sleppt til að gæta friðhelgis einkalífsins. 21 aðili frá 

skólunum og 27 listamenn svöruðu könnuninni. 

 

4. Framtíðarsýn  

i. Hvert liggur leið Mánaðar Myndlistar? 

Nú þegar Mánuður Myndlistar hefur verið reifaður í þessari skýrslu sé ég, sem 

verkefnastjóri, svart á hvítu hve stórar breytingar hafa orðið á verkefninu frá síðasta ári, 

2017 þegar ég tók fyrst við verkefninu undir nafninu Dagur myndlistar. 

Samstarfsverkefnin við Borgarbókasafnið og RÚV gerðu verkefninu kleift að stækka til 

muna án þess að starfsmenn sem unnu beint að Mánuði Myndlistar yrðu fleiri og án aukins 

                                                
11 Sjá viðauka nr. 3.  
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fjármagns. Sú staðreynd að ég sé bæði verkefnastjóri verkefnisins og sitji í ritstjórn Störu, 

riti Sambands íslenskra myndlistarmanna, gerði það að verkum að ég gat fellt útgáfu 

blaðsins beint undir dagskrá Mánaðar Myndlistar. Síðast en ekki síst var þátttaka 

formanns SÍM í Mánuði Myndlistar aukin enn fremur við skipulagningu á Torgi, 

listamessu í Reykjavík 2018. Öll þessi stóru verkefni hefðu ekki getað orðið nema með 

því fólki sem lagði tíma sinn og vinnu af mikilli ástríðu í ákveðna verkþætti, með eigin 

forsendur að leiðarljósi. Annað sem kemur í ljós þegar allt er skilmerkilega kortlagt á 

þennan hátt er að Mánuður Myndlistar 2018 miðlaði ólíkum verkefnum á fjölbreyttari 

hátt en áður hefur verið gert: Miðlun í formi útgáfu, útvarpsefnis, stórra opinna viðburða, 

myndbandsmiðlunar og aukinna vettvanga þar sem myndlistarmenn og almenningur 

mættust ýmist í samtali, fræðslu, kynningu og jafnvel í kaupum og sölu á myndlist. Síðast 

en ekki síst var hið nýja nafn og öll hönnun í kringum verkefnið ótrúlegt hjálpartæki þar 

sem kynning á öllum verkþættum féll undir sama útlit og auðveldaði fylgjendum Mánaðar 

Myndlistar að átta sig á umfangi verkefnisins.  

  Því þykir mér eðlilegt að gera ráð fyrir að leið Mánaðar Myndlistar liggi í átt að 

frekara og víðara samstarfi með árunum. Þegar samstarf kemst á með þessum hætti verður 

hlutverk verkefnastjóra mikið skýrara þar sem hann verkefnastýrir í raun dagskrá sem 

aðrir vinna að því að gera að veruleika. Von mín er því sú að Mánuður Myndlistar teygi 

anga sína inn í fleiri samfélags- og menningarstofnanir með þessum hætti. Hugmyndir 

sem kviknuðu á þessu ári um möguleika á samstarfi voru til dæmis að koma á einhvers 

konar tengingu við menningarstofnanir á landsbyggðinni. Þannig gæti dagskrá Mánuðar 

Myndlistar eiga sér stað innan sem utan höfuðborgarsvæðisins sem sjálfstætt lifandi 

fyrirbæri allsstaðar á landinu. Innleiðing fjölbreyttari samfélagshópa í verkefnið ætti að 

vera markmið Mánaðar Myndlistar þar sem að ólíkum hópum væri þjónað óháð uppruna, 

tungumáli og samfélagsstöðu. Það yrði gert með því að bjóða upp á efni og viðburði á 

fleiri tungumálum en íslensku og sömuleiðis með samstarfsverkefnum við þær stofnanir 

sem vinna með innflytjendum eða íbúum af erlendum uppruna. Þar að auki væri 

ákjósanlegt að þátttaka í Mánuði Myndlistar væri öllum aðgengileg og hægt væri að sækja 

um þátttöku með umsókn þar sem hugmynd að viðburði eða verkþætti kæmi fram. Með 

því væri hægt að auka fjölbreytni dagskránnar og gera aðgengi að verkefninu betra. 

  Augljóst er að til þess að koma á auknu samstarfi og bjóða upp á umsóknir til 

þátttöku yrði fjármagn til verkefnisins að aukast. Sömuleiðis þyrfti verkefnastjóri að 

vinna að skipulagningu Mánaðar Myndlistar frá upphafi árs en ekki með tveggja mánaða 
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fyrirvara eins og nú er, því þyrfti starf verkefnastjóra að stækka og laun að vera í samræmi 

við það.  

 

ii. Fjármagn  

Til að auka fjármagn til verkefnisins þarf að vinna með skýra rekstraráætlun þar sem hvert 

skref í skipulagningu, framkvæmd og úrlausnum er tekið fyrir útfrá því fjármagni sem 

áætlað er í hvern verkþátt. Stærstur hluti fjármagns til Mánaðar Myndlistar þyrfti að felast 

í fleiri styrkjum frá utanaðkomandi aðilum og stærri styrkjum frá ríki og Reykjavíkurborg 

sem styrkja verkefnið nú þegar. Ákjósanlegt væri að ákveðinn aðili sæi um styrkumsóknir 

fyrir hönd Mánaðar Myndlistar í samtali við verkefnastjóra og þá samstarfsaðila sem um 

ræðir hverju sinni. Að auki kalla ákveðnir verkþættir á sérstaka styrki þar sem umfang 

þeirra er meira en annarra verkþátta. Til dæmis væri eðlilegt að Torg, listamessa í 

Reykjavík fengi sérstaklega styrk fyrir framkvæmd, kynningu og utanumhald þess og að 

framkvæmdaraðili Torgsins, sem að þessu sinni var formaður SÍM, fengi sérstök laun 

fyrir vinnu sína.   

 

iii. Rekstur til framtíðar 

Í kaflanum „Framkvæmd menningarverkefna – fjármagn og rekstur“ í 

rannsóknarhlutanum kemur fram mikilvægi þess að skapa sér rekstraráætlun þegar 

menningarverkefni eru framkvæmd. Rekstrarmódelið sem þar er byggt á er fengið úr 

bókinni Business Model Generation eftir Alexander Osterwalder og Yves Pigneur og 

byggir á níu rekstrareiningum sem nauðsynlegt er að huga að við rekstur fyrirtækis, 

stofnunar eða verkefnis. Mig langar að leggja áherslu á mikilvægi þess að huga að rekstri 

menningarverkefna, þó fjármagn sé takmarkað og þau snúist kannski minnst um peninga. 

Með því að skoða almennilega þessar níu rekstrareiningar og endurspegla Mánuð 

Myndlistar í þeim tókst mér nefnilega að undirstrika tilgang verkefnisins enn betur. Ég 

áttaði mig á því hverjum við værum að þjóna með verkefninu og hvers vegna, þar að auki 

komst ég að niðurstöðu um það hvernig hægt væri að takast á við helstu áskoranir 

verkefnisins er varða fjármagn og starfsmannafjölda. Betur er hægt að skoða niðurstöður 

þessara vangaveltna í fyrrnefnum kafla um framkvæmd menningarverkefna í 

rannsóknarhlutanum.   
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iv. Framtíð án takmarkana 

Þegar maður er með jafn ómótað verkefni í höndunum og Mánuður Myndlistar 

raunverulega er, er óhjákvæmilegt að huga að framtíð þess og möguleikum. Ég sem 

verkefnastjóri hef mikið velt því fyrir mér hvað hægt væri að gera með verkefni á borð 

við Mánuð Myndlistar ef peningar væru ekki fyrirstaða. Minn draumur er sá að starfsfólki 

sem ynni beint að verkefninu myndi fjölga: Hægt væri að ráða einhvern í stöðu 

fjármálastjóra sem sæi um styrkumsóknir og héldi utan um allt það fjármagn sem rennur 

inn í og út úr verkefninu. Þá væri ákjósanlegt að vera með manneskju í markaðs- og 

kynningarmálum sem sæi jafnframt um umsjón samfélagsmiðla og vefumsjón. Aðrar 

stöður sem koma til greina eru viðburðarstjóri Mánaðar Myndlistar, aðstoðarmenn 

verkefnastjóra sem myndu vinna í teymi með verkefnastjóra við allt framkvæmdarferli 

verkefnisins. Tæknimaður sem sæi um upptöku og vinnslu á myndbandsviðtölum sem og 

skráningu á viðburðum með myndbandsupptökum, sá hinn sami gæti gegnt starfi 

ljósmyndara Mánaðar Myndlistar og sæi þannig um að allir verkþættir væru vel skrásettir. 

Síðast en ekki síst væri hægt að ráða til starfa tvo þýðendur sem myndu þýða allt fræðslu- 

og kynningarefni á ensku og jafnvel pólsku. Þá væri mjög flott að vera með fræðslustjóra 

að störfum sem hefði bakgrunn í kennslufræðum og sæi um að vinna kennsluefni útfrá 

skólakynningum og viðburðum Mánaðar Myndlistar. Ef verkefnið myndi vaxa svona 

þyrfti það líklega að fá sérstaka skrifstofu fyrir níu til tíu starfsmenn. Mögulegt væri að 

útbúa aðstöðu í SÍM húsinu þar sem eitt fundarherbergi þar er ónotað en í hinum 

fullkomna heimi fengi verkefnið undir sig sérstakt húsnæði sem myndi þjóna sem nokkurs 

konar menningarmiðstöð SÍM allt árið um kring. Þá gæti ritstjórn Störu eins verið með 

aðstöðu í því húsnæði og lítil búð sem seldi listaverk, bókverk og tímarit um myndlist 

rekin samhliða því. Þá þyrfti líklega að vera starfandi sérstakur framkvæmdarstjóri 

menningarmiðstöðvarinnar sem sæi um rekstur húsnæðisins og allt sem því fylgdi.  

  Eins og áður kom fram myndi ég vilja koma á samtali við landsbyggðina þannig 

að Mánuður Myndlistar yrði lifandi vettvangur utan höfuðborgarsvæðisins og vera þá 

með sérstakan starfsmann í stöðu tengiliðs við önnur sveitafélög. Annar draumur sem ég 

hef felst í því að koma á alþjóðlegu samstarfi þar sem erlendir listamenn geta lagt eitthvað 

til Mánuðar Myndlistar, bæði í formi viðburða, þátttöku í skólakynningum og framlagi á 

Torginu og þar með myndast ný staða alþjóðafulltrúa Mánuðar Myndlistar. Þá væri 

magnað að sjá Mánuð Myndlistar verða alþjóðlegt verkefni sem færi fram í október víðs 

vegar um heiminn með svipuðum formerkjum milli landa. Mánuður Myndlistar er enn í 

mótun og það er vitað mál að draumar geta orðið að veruleika. Sá veruleiki mun þó mótast 
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af því fjármagni sem verkefnið fær, starfsfólki þess, viðtökum myndlistarsamfélagsins og 

almennings við verkefninu og auðvitað þeim eldmóði sem býr í aðstandendum 

verkefnisins, verkefnastjóra annars vegar og stjórn SÍM hins vegar.   
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B. Rannsóknarhluti  

 

Inngangur 

Í rannsókn þessari sem fylgir skýrslu menningarverkefnisins Mánuður Myndlistar verður 

leitast við að varpa ljósi á tilgang menningarverkefna, með Mánuð Myndlistar til 

hliðsjónar. Menningarverkefni hafa flest það markmið að stuðla að aukinni list- og 

menningarsköpun og aukinni þátttöku samfélagsins í menningarlegum viðburðum. 

Tenging þeirra við samfélagið gerir það að verkum að þau falla oftar en ekki undir 

stefnumál stjórnvalda og tengjast þannig stjórnmálum einhverjum böndum. 

Menningarverkefni hljóta gjarnan styrki frá hinu opinbera og þurfa að svara ákveðnum 

þörfum samfélagsins sem hið opinbera telur að séu nauðsynlegar. Hér verður hugtakið 

menning því skoðað út frá fjölbreyttum kenningum um fyrirbærið; það er gert til þess að 

gera grein fyrir hve víðtækt hlutverk menningar er sem og hversu fjölbreyttar 

skilgreiningar eru til á hugtakinu eftir því í hvaða samhengi það er skoðað. Þá verður 

hugað að menningarsögu Íslendinga á 20. öld sem varpar ákveðnu ljósi á þann jarðveg 

sem íslensk menningarstarfsemi samtímans byggir á og gefur góða mynd af þeirri 

stigvaxandi grósku sem hefur átt sér stað í menningarlífi Íslendinga síðastliðin 100 ár.  

  Í framhaldi verða færð rök fyrir mikilvægi menningarverkefna með því að nýta 

svonefnda „hjólastígskenningu“ Jóns Karls Helgasonar en hún gengur út frá því að 

stofnanir, félög og menningarverkefni séu burðarvirki samtímamenningar. Hugtakið 

„sjálfsmentun“ sem Sigurður Nordal mótaði í kringum 1919 verður einnig tekið fyrir í 

þessu samhengi til að benda á mikilvægi menningar sem jarðveg menntunar. Að lokum 

verður skilgreining menningarverkefna skoðuð og reynt að svara í hvers konar tengslum 

þau eru við samfélagið og svo hvernig staðið er að rekstri þeirra. Markmið 

rannsóknarinnar er að svara spurningunni: Hvað eru menningarverkefni og til hvers eru 

þau?  
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1. Menning 

i. Leiðir að menningu 

Til þess að skilgreina tilgang menningarverkefnis þarf að byrja á að átta sig á hugtakinu 

menning. Ætla mætti að það sé ekkert sérstaklega flókið, við sjáum væntanlega öll 

eitthvað skýrt fyrir okkur þegar við hugsum um menningu. En ef betur er að gáð þá er 

hugsunin líklega ekki mjög skýr: Tökum sem dæmi að ef hópur af fólki, af ólíkum 

uppruna, á ólíkum aldri og innan ólíkra samfélagshópa, er beðinn um að sjá fyrir sér stól 

þá sér allur hópurinn fyrir sér einhvern svipaðan strúktúr: Plötu fyrir sitjandann sem 

stendur ofar jörðu með hjálp stólfóta, kannski mismargra. Aðalatriðið er þó að í öllum 

tilvikum er tilgangur hins ímyndaða stóls sá sami, stóll er til þess gerður að sitja á honum, 

hvort sem við erum stödd í Kína, á Hawaii eða á Íslandi. Ef sami hópur er beðinn um að 

sjá fyrir sér menningu þá getur vel verið að hver og einn hafi mjög skýra mynd af því 

hvað menning sé, en að öllum líkindum er myndin af menningu sem birtist einstaklingum 

innan hópsins mjög ólík og ekki síst tilgangur hennar, þar flækjast málin.  

 

ii. Menning er mannrækt 

Menning er íslenska orðið fyrir culture, sem er dregið af latnesku sögninni cultivare eða 

að rækta.12 Kristín R. Vilhjálmsdóttir bendir á í meistararitgerð sinni hve áhugaverð þessi 

tengsl menningar og ræktunar eru í íslensku tungumáli: „Með því að tengja þessi tvö orð 

saman verður niðurstaðan sú að menning sé mannrækt. Mannrækt felst í að fólk rækti 

eitthvað saman eða að það rækti manneskjuna sjálfa.“13 Skrif Kristínar um menningu sem 

mannrækt leiða hugann að sögunni um Birtíng eftir Voltaire. Eftir að ævintýri og örlög 

Birtíngs hafa verið rakin og komið er að síðasta kafla sögunnar, kemst aðalpersónan að 

mikilvægri niðurstöðu sem snýr einmitt að mannræktinni. Birtíngur, Altúnga og Marteinn 

heimsækja Tyrkja sem býr að fallega ræktuðum garði með ávaxtatrjám og fjölda plantna. 

Tyrkinn býður þremeningunum inn til sín og börnin hans fjögur færa þeim heimagerða 

svaladrykki, gott kaffi og nudda ilmolíu í skegg þeirra. Þá segir Birtíngur við Tyrkjann 

að hann hljóti að eiga stóra jörð. Tyrkinn svarar að svo sé ekki, hann eigi ekki nema 

tuttugu ekrur, en hann segir jafnframt: „(É)g hirði um þær með börnum mínum, starfið 

                                                
12 „English Ofxord Living Dictionaries: Culture.“ 
13 Kristín R. Vilhjálmsdóttir, „Þegar landslagið breytist: Fjölmenningarleg verkefni Borgarbókasafnsins í tíu 

ár,“ 11. 
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heldur frá okkur þremur óvinum: leiða, löstum og nauð.“14 Þegar  Birtíngur, Altúnga og 

Marteinn hafa kvatt Tyrkjann og börnin hans segir Birtíngur: „Mér virðist líf þessa gamla 

manns taka lángt fram örlögum hinna sex konúnga sem við höfðum þann heiður að 

kynnast við kvöldborð í Feneyjum. […] Hitt veit ég líka, sagði Birtíngur, að maður verður 

að hirða um garðinn sinn.“15 Í enskri útgáfu sögunnar er orðið cultivate notað fyrir sögnina 

að rækta og ætla má að Voltaire sé þarna að benda á að ein leiðin til að öðlast hamingju 

og forðast leiða, löst og nauð, sé að rækta garðinn sinn, eða með öðrum orðum, að stuðla 

að eigin mannrækt.  

En menning hefur fengið víðtækari merkingu með tímanum sem er bæði bundin 

menningarlegum afurðum, menningarlegum þáttum samfélagsins sem og menningarlegri 

arfleifð. Það er óvíst að hópurinn sem var beðinn um að sjá fyrir sér menningu í upphafi 

þessa kafla tengi menningu við mannrækt. Líklegra er að fólk sjái fyrir sér málverk, 

skáldsögur, leikhús og sinfóníuhljómsveitir, sumir jafnvel þjóðlega menningu á borð við 

þjóðbúninga og þjóðsögur. Ef litið er til Mánaðar Myndlistar í þessu tilliti snýst hann að 

vissu marki um afurðir menningarstarfs, svo sem listaverk og listasýningar, en 

mannræktin er samt sem áður lykilatriði í hugsjón verkefnisins: Starf myndlistarmannsins 

og ferlið sem liggur að baki verkum hans fær meira vægi en sjálft sköpunarverkið. 

Ástæðan fyrir þessu er sú að við viljum beina kastljósinu að mannræktinni sem á sér stað 

í sköpunarferlinu og gera fólki þannig kleift að endurspegla sig í ferlinu, skilja listaverkið 

út frá eigin forsendum og ekki síst stuðla að þeirra eigin mannrækt með samkenndinni 

sem verður til þegar áhorfandi skilur hvað liggur að baki listaverki.     

  Raymond Williams bendir á að á frönsku hafi orðið couture verið notað framan 

af yfir menningu í stað orðsins culture.16 Þetta er áhugavert fyrir þær sakir að í seinni tíð 

er orðið couture oftast notað í samhengi við haute couture (hátísku), eða klæðnað sem 

aðeins efnaðir einstaklingar geta keypt sér. Menningin, í þessum skilningi, er því eitthvað 

sem hástéttin hefur ein aðgengi að og tengist beinlínis hugmyndum um siðmenningu. 

Williams fjallar einmitt um hið flókna samband menningar (e. culture) og siðmenningar 

(e. civilization), en þegar síðarnefnda hugtakið kom fyrst fram voru menning og 

siðmenning samheiti þar sem menningin var tól til þess að verða siðmenntaður og slíkt 

var ekki á allra færi. 17   

 

                                                
14 Voltaire, Birtíngur, 188-189. 
15 Voltaire, Birtíngur, 189.   
16 Williams, „Culture,“ 87.  
17 Williams, „Culture,“ 88.  
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iii. Menning er vald 

Í kjölfar iðnbyltingarinnar á 19. öld fóru mannfræðingar að nýta sér menningarhugtakið 

til að lýsa sérkennum fjarlægra þjóða en við það fékk hugtakið menning enn aðra 

merkingu. Mannfræðingar töldu menningu vera það sem greindi eitt þjóðfélag frá öðru. Í 

grein sinni „Menning er máttur“ fjallar Arnar Árnason um það hvernig hugtakið hefur frá 

upphafi mannfræðinnar verið lykilhugtak sem skýrir frá því hvernig einstaklingur mótast 

innan hvers samfélags; menningin skapi með því sérstöðu þjóðfélaga.18 Þá sé hægt að tala 

um að hver þjóð búi yfir sinni einstöku menningu sem er skýr og vel skilgreinanleg í 

hverju tilviki. Þessi skilgreining á þjóðarmenningu getur skapað ákveðna valdatogstreitu 

þar sem að ein menning telst annarri betri og heimamenning hins vestræna mannfræðings 

sem skoðar ókunnuga þjóð verður tæki til að greina siðmenntaða frá ósiðmenntuðum. 

Togstreitan milli hins siðmenntaða og ósiðmenntaða birtist skýrt í síðnýlendustefnu 

tuttugustu aldar. Þekkt er ‘sagan’ af hinum siðmenntuðu vestrænu þjóðum sem komu 

nýlendum sínum ‘til bjargar’ og færðu þeim siðmenningu og tækniþróun. Í flestum 

tilfellum fór það ekki betur en svo að menningarheimarnir rákust svo hryllilega á að 

heimamenn misstu eignarhald á eigin menningu og lentu undir í samfélaginu en það leiddi 

gjarnan til fátæktar, rótleysis, ofbeldis og mikillar stéttaskiptingar. Sumarliði R. Ísleifsson 

fjallar um þennan menningarárekstur í doktorsritgerð sinni og segir þar frá því hvernig 

rannsóknir á nýlendusvæðum og ókunnugum löndum á jaðrinum hafi „beinst mjög að 

tengslum orðræðu, þekkingar og valds“.19 Valdamisvægið milli hins siðmenntaða 

nýlenduherra og heimamanna stafaði meðal annars af því að sá fyrrnefndi nálgaðist 

nýlenduna með hliðsjón af eigin hugmyndum um það hvernig samfélag skildi vera, hvað 

menning væri og hvað ekki.  

Þessi tengsl orðræðu, þekkingar og valds eru til umræðu í grein Michel Foucault 

um alsæishyggjuna þar sem vald og ögunarkerfi eru skoðuð útfrá Alsjá (Panopticon) 

Jeremys Bentham. Bentham var enskur heimspekingur, hagfræðingur og lögfræðingur 

sem kom fram með tillögu að fangelsi sem hann kallaði Alsjána árið 1791.20 Alsjáin er 

raunverulega eftirlitsbygging þar sem valdið er alltumlykjandi en algjörlega 

ósnertanlegt.21 Eftirlitsbygging er ekki bara eftirtektarverð hönnun rýmis heldur er hún 

                                                
18 Arnar Árnason, „Menning er máttur,“ 84-85. 
19 Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum: Ímyndir Íslands og Grænlands frá miðöldum til miðrar 19. 
aldar,  
  2. 
20 „Panopticon.“  
21 Foucault, „Alsæishyggja,“ 129-169. -  Alsjáin er hin fullkomna eftirlitsbygging; hringlaga fangelsi með 

varðturni fyrir miðju. Hringurinn samanstendur af klefum fyrir vistmenn og úr turninum sést vel inn í alla 
klefana, engin vistmanna getur þó séð inn í annan klefa vegna skilrúma og enginn vistmanna getur séð 
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líka mjög áhugavert hugmyndafræðilegt fyrirbæri: „Alsjáin hlýtur hins vegar að teljast 

líkan að kerfi sem þenja má út yfir allt; ákveðin leið til að skilgreina tengsl valdsins við 

hversdagslegt líf manna,“ skrifar Foucoult.22 Hún er því að vissu leyti tákn fyrir 

hversdagslegan valdastrúktúr sem hefur verið að ryðja sér til rúms allt frá því að Bentham 

hannaði Alsjána. Ef við skoðum umhverfi nútímamannsins sjáum við að hver og einn 

einstaklingur sem á í samskiptum við aðra með aðstoð samfélagsmiðla, snjallsíma og 

vafrar á netinu, já eða vafrar bara um miðbæ Reykjavíkur, er vistmaður Alsjáar nútímans. 

Valdið er ósýnilegt en yfirvofandi og mótandi, það leiðir okkur í ákveðna átt og stýrir 

hegðun okkar, vegna þess að við vitum aldrei hver er að horfa og hvenær. Foucault telur 

að eftirlitið - hinn stýrandi valdastrúktúr sem feli í sér skýrt ögunarkerfi - sé ekkert 

endilega neikvætt, að minnsta kosti ekki fyrir einstaklinginn sem lýtur þeim reglum er 

gilda í samfélaginu. Ástæðan sé sú að með ákveðinni ögun aukist þekking samfélagsins í 

heild sinni þar sem einstaklingar verða nýtir samfélagsþegnar, og sömuleiðis eykst svo 

vald þjóðarinnar í hinu alþjóðlega samhengi með aukinni þekkingu samfélagsins. Jákvæð 

valdbeiting eykur þekkingu sem eykur svo aftur vald.23 Hættan er sú að þjóðir verði 

valdaóðar innan síns agaða kerfis og fari að líta á menningu sína, þekkingu og orðræðu 

sem hina einu réttu leið til að lifa, rétt eins og nýlenduherrarnir gerðu gagnvart nýlendum 

sínum. Valdið mótar menningu samfélagsins en það er vandmeðfarið, ekki síst þegar 

ólíkir menningarheimar mætast. Með því að beita valdi í menningarmótun, hvort sem það 

er vald nýlenduherrans eða mannfræðingsins, er hætta á því að menningunni verði skipt í 

flokka og þá vakna hugmyndir um að ein menning sé réttari en önnur. 

 

iv. Rétt og röng menning 

Hugmyndin um að ein menning sé hærri en önnur er vel þekkt, þá er gjarnan talað um 

hámenningu og lágmenningu. Hámenningin hefur alla jafna verið sú menning sem talin 

er göfga manninn og auka þekkingu hans og skilning. Hún færir manninn á æðra plan ef 

svo má segja þar sem að maðurinn nýtur andlega góðs af tilurð listarinnar. Lágmenning 

aftur á móti er tengd afþreyingu og hefur engin önnur takmörk en þau að hafa ofan af fyrir 

þeim sem nýtur hennar. Ármann Jakobsson skoðar þróun þessara hugtaka í grein sinni 

„Kröpp lægð yfir Vesturheimi?“ og bendir á að „markmiðin (séu) mismunandi en um leið 

                                                
inn í varðturninn. Vistmaðurinn veit því aldrei hvenær varðmaðurinn í varðturninum er að fylgjast með sér 
og þar af leiðandi hefur varðmaðurinn fullt vald yfir öllum vistmönnum án þess að þurfa að sjá þá alla í 
einu. Sjá bls. 136-139.   

22 Foucault, „Alsæishyggja,“ 143.  
23 Foucault, „Alsæishyggja,“ 148-158. 
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(sé) tæknilegur, fagurfræðilegur og heimspekilegur munur á afþreyingarlist og list sem er 

fyrst og fremst til sjálfrar sín vegna.“24 Ármann heldur því fram að hugtakið lágmenning 

hafi misst gildi sitt í nútímasamfélagi þar sem að ekki sé hægt að flokka afurðir menningar 

í háan og lágan flokk heldur megi tala um afþreyingarmenningu annars vegar og list 

listarinnar vegna hins vegar.25 Þó bendir hann á að flokkarnir tveir skarist oftar en ekki 

og finna megi „mörg millistig milli fínasta smekksins og þess lágkúrulegasta fyrir utan 

að „hámenningarlegasta“ fólk hefur lengi getað verið ákafir neytendur lágmenningar 

líka.“26 Því gagnast hugtökin hámenning og lágmenning skammt til skilgreiningar á 

menningu þar sem að báðir flokkar eiga rétt á sér þegar talað er um menningu. Þegar 

Mánuður Myndlistar 2018 var skipulagður þótti verkefnastjóra einmitt mikilvægt að líta 

framhjá hugmyndum um háa og lága menningu í íslenskri samtímalist. Hugmyndin var 

að veita öllum jafnan aðgang að myndlistinni, sem og að gefa listamönnum jöfn tækifæri 

til að kynna sig og sína listsköpun óháð ríkjandi smekk og tískustraumum. Verkefni á 

borð við Torgið, Verk í vinnslu og skólakynningar listamanna sem skýrt er frá í 

meðfylgjandi skýrslu eru skýr dæmi um þetta. 

 

v. Menning er merking 

Í fyrrnefndri grein Arnars Árnasonar „Menning er máttur“ kemur fram áhugaverð 

skilgreining á menningu. Arnar skoðar hugmyndir ameríska mannfræðingsins Cliffords 

Geertz um að menning sé merking. Geertz, sem byggði hugmyndir sínar á skilgreiningu 

Max Webers á „félagslegri athöfn“, hélt því fram að félagsleg athöfn væri athöfn sem 

einstaklingur beindi að öðrum einstaklingi og fæli í sér ákveðna merkingu, til skýringar 

tekur Geertz muninn á depli og blikki. Ef einhver deplar augunum á meðan hann horfir á 

þig þýðir það líklegast ekkert, en ef sá hinn sami blikkar þig er ákveðin merking falin í 

þeirri athöfn.27 Arnar bendir á að munurinn á depli og blikki sé í raun menningarlegur og 

þar af leiðandi sé merkingin sem er falin í hinni félagslegu athöfn birtingarmynd 

menningar.28 Þetta segir okkur að hegðun mannsins innan samfélags og skilningur hans 

á einföldum samskiptatáknum samferðafólks síns sé hin eiginlega menning: Ef Jón gefur 

Gunnu þumalinn og Gunna gleðst því hún skilur að Jón er að hrósa henni, eða ef Gunna 

stingur upp löngutöng í átt að Jóni og Jón móðgast innilega þar sem hann veit að Gunna 

                                                
24 Ármann Jakobsson, „Kröpp lægð yfir Vesturheimi?“ 51. 
25 Ármann Jakobsson, „Kröpp lægð yfir Vesturheimi?“ 50-51. 
26 Ármann Jakobsson, „Kröpp lægð yfir Vesturheimi?“ 49. 
27 Geertz, Clifford, „Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture,“ 6. 
28 Arnar Árnason, „Menning er máttur,“ 87. 
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er að segja hljóðlaust Fuck you, hafa Jón og Gunna skapað með sér ákveðið 

samskiptakerfi með táknum og það er í sjálfu sér menning. 

 

vi. Menning er menntun 

Orðin menning og menntun í íslenskri tungu eru beintengd, dregin af orðinu maður og 

lýsa á einhvern hátt svipuðu ferli. Menntun er leið mannsins að þekkingu, æðra 

menntunarstigi og mögulega ákveðinni siðmennt. Menning er flókið hugtak eins og hér 

hefur komið fram en stuðlar þó að ákveðinni mannrækt, rétt eins og menntun. Það er varla 

tilviljun að í íslenskri stjórnsýslu rekur stjórnarráð Íslands mennta- og 

menningarmálaráðuneyti. Á heimasíðu ráðuneytisins kemur fram að „helstu málefni sem 

mennta- og menningarmálaráðuneytið fer með eru menntamál, rannsóknar- og 

vísindastarfsemi, listir og menningarstarf, fjölmiðlar, íþróttamál og æskulýðsstarfsemi.“29 

Þessir flokkar lýsa allir mannlegum gjörðum og umhverfi út frá menntun og menningu, 

en hvert er samband hugtakanna tveggja?  

  Þorvaldur Davíð Kristjánsson, leikari, skrifaði áhugaverða grein í Fréttblaðið við 

upphaf árs 2014 þar sem hann velti fyrir sér áhyggjum af menntamálum hérlendis í ljósi 

umræðu um PISA kannanir og lestrarskilning ungra drengja. Um tengsl menntunar og 

menningar segir Þorvaldur: 

 

Hins vegar þarf að passa sig á því að hugsa ekki bara um menntun í 
samhengi prófgráða, rannsóknastiga og annarra titla. Menntun er dýpra 
hugtak en svo. Einn einstaklingur getur verið menntaðri en annar í 
einhverjum mikilvægum skilningi þótt hann hafi styttri skólagöngu að baki 
eða aflað sér færri rannsóknarstiga í háskóla. Íslendingur sem er með 
doktorsgráðu í verkfræði en hefur aldrei farið á tónleika eða í leikhús, horft 
á kvikmyndir eða rýnt í samfélagið okkar í gegnum spegla listamanna eða 
annarra upplýsenda er í einhverjum skilningi ómenntaður, skilur ekki 
samfélagið sitt.30  
 

Þessi athugasemd Þorvaldar varpar forvitnilegu ljósi á tengsl menningar og menntunar. 

Menning er í raun tól til að mennta og uppfræða einstaklinga en menntun er sömuleiðis 

ákveðin menning eða mannrækt og getur birst okkur í hvers konar formi. Menntun er ekki 

bara bundin skólabekknum heldur felst hún líka í því að upplifa ákveðna hluti í 

samfélagslegu samhengi, gera manni betur kleift að skilja það samfélag sem maður lifir 

                                                
29 „Mennta- og menningarmálaráðuneytið.“ 
30 Þorvaldur Davíð Kristjánsson, „Menntun og menning,“ 9. janúar 2014.  
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og hrærist í. Einn stærsti liður í dagskrá Mánaðar Myndlistar hafa verið skólakynningar 

listamanna í grunn- og framhaldsskólum landsins. Í könnun sem gerð var eftir að 

kynningunum lauk komu fram jákvæð viðbrögð nemenda og kennara við heimsókn 

listamannanna. Í einu svarinu kom fram að kynningin hefði opna nýja sýn nemenda á 

listheiminn, lífið og manneskjuna og annarsstaðar höfðu nemendur furðað sig á hvernig 

væri hægt að lifa á þeirri list sem viðkomandi listamaður vann að. Þó að þess háttar 

uppfræðsla sé ekki hluti af námsskrá skólanna hlýtur hún að auka þekkingu nemenda á 

því sem á sér stað í samfélaginu og skilning á íslenskri samtímalist. Sú gjörð að lifa og 

hrærast í samfélagi og taka þátt í viðburðum, athöfnum og samfélagsmynstrum þess er því 

í raun hin æðsta menntun mannsins og er jafnframt það sem við köllum menningu. Allt 

sitt líf er maðurinn að mennta sig og það er hin eiginlega menning. Aðstandendum 

Mánaðar Myndlistar þótti þýðingarmikið að stuðla að slíkri menningarlegri menntun með 

fjölbreyttum viðburðum sem beint var sérstaklega að þeim hópum sem hafa ekki alltaf 

milliliðalausan aðgang að menningunni.  

 

vii. Menning er allt 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram er hugtakið menning margflókið og torskiljanlegt. 

Í greiningu sinni á menningu ákveður Raymond Williams að sætta sig við að menningin 

sé ekki eitthvað eitt, heldur margt. Williams kýs þó að flokka hugtakið í þrjú stig: 

Menning sem hið háleita takmark, menning sem sögulegt fyrirbæri og menning sem 

umhverfi og gjörðir manneskjunnar.31 Hann kemst að þeirri niðurstöðu að ekkert stig sé 

öðru betra og mögulega styðji þau hvert við annað. Þó bendir Williams á að þriðja stigið 

sem lýtur að umhverfi og gjörðum mannsins eigi sér annað nafn, nefnilega samfélag, og 

því sé þessari skilgreiningu kannski ofaukið. Williams heldur því fram að ákveðinn 

styrkleiki felist í því að hafa til taks svo mörg tilbrigði skilgreiningar á hugtakinu 

menning, því þannig fái það að vera ósvikið og flókið og samsvari betur raunverulegri 

upplifun okkar á menningu.32 Þarna komum við aftur að hópnum sem í upphafi var beðinn 

um að hugsa sér menningu: Myndirnar sem koma upp í hugann á fólki innan hópsins eru 

allar ólíkar en eiga sannarlega allar rétt á sér.  

 

                                                
31 Williams, „The Analysis of Culture,“ 48. 
32 Williams, „The Analysis of Culture,“ 49. 
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viii. Menning sem fjölþætt kerfi 

Itamar Even-Zohar er ísraelskur fræðimaður sem setti fram kenningu um menningu sem 

fjölþætt kerfi. Kenninguna kallar hann polysystem theory, en hún mun héðan í frá vera 

kölluð fjölkerfiskenningin. Even-Zohar beindi í upphafi athygli sinni sérstaklega að 

bókmenntum og segir að ekki sé hægt að afmarka bókmenntirnar við fagurbókmenntir, 

heldur séu þær hluti af flóknu kerfi þar sem „barnabækur“, „spennusögur“, „þýddar 

skáldsögur“ og „frumsamdar bókmenntir“ eru meðal ótalmargra eininga sem skapa í 

sameiningu bókmenntavettvanginn.33 Fjölkerfisnálgunin leggur því „áherslu á margfeldni 

mögulegra skurðarpunkta og varpar ljósi á flækjustig þess strúktúrs sem um ræðir.“34 

Menning er lifandi og síbreytilegt hugtak, sem er samsett úr ótalmörgum einingum eða 

undirkerfum, og í þessari virkni liggur einmitt styrkur menningarinnar. Einn helsti kostur 

þess að líta á menningu sem fjölþætt kerfi frekar en tvívíðan og staðnaðan vettvang, er sú 

að ólíkar einingar eða svið menningarinnar verða sýnileg og lögð er áhersla á innbyrðis 

tengsl þeirra. Even-Zohar segir um þetta: „Það gæti virst léttvægt, en heimilar þó sérstaka 

áherslu, að fjölkerfis tillagan felur í sér afneitun á því að dæma hluti út frá eigin gildum 

og gera þau að fyrirfram gefnum forsendum þegar viðkomandi viðfangsefni er skoðað.“35.     

  Það er áhugavert að skoða fjölkerfiskenningu Even-Zohar í samhengi við 

vangaveltur Raymond Williams um skoðun og gildismat listaverka. Williams tekur að 

nokkru leyti í sama streng og Even-Zohar þegar hann segir að „vissulega hafi verið 

skekkja í því að gera ráð fyrir að gildi eða listaverk gætu verið nægilega vel rannsökuð 

án tilvísunar í það tiltekna samfélag sem þau voru sköpuð innan, en það er jafn mikil 

skekkja að gera ráð fyrir að hin samfélagslega útskýring ákvarði þau, eða að segja að 

gildin og verkin séu ekki nema aukaafurðir.“36 Williams telur að við höfum lagt það í 

vana okkar að dæma listaverk og gildi þeirra út frá því samfélagi sem þau verða til í, en 

bendir á að hið tiltekna samfélag geti ekki ráðið úrslitum þegar kemur að skilning okkar 

á ákveðnum verkum. Ef við leyfum viðkomandi samfélagi, á ákveðnum tímapunkti, að 

afmarka skilning okkar á listum og gildi þeirra, glötum við um leið þekkingu okkar á þeim 

fjölmörgu þáttum sem voru virkir við sköpun verkanna; með því að einblína á einungis 

eina leið til skilnings töpum við heildarmyndinni.37 Það sama segir Even-Zohar um 

                                                
33 Even-Zohar, „Polysystem theory,“ 13.  
34 Even-Zohar, „Polysystem theory,“ 12. („It thus emphasizes the multiplicity of intersections and hence the     
    greater complexity of structuredness involved.“) 
35 Even-Zohar, „Polysystem theory,“ 14. („Further, it may seem trivial, yet warrants special emphasis, that    
the polysystem hypothesis involves a rejection of value judgments as criteria for an a priori selection of the 
objects of study.“) 
36 Williams, „The Analysis of Culture,“ 50-51. 
37 Williams, „The Analysis of Culture,“ 51. 
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bókmenntirnar; ef við bendlum bókmenntaverk við ákveðinn flokk bókmennta og 

dæmum verkið fyrir fram út frá samfélagslegri þekkingu okkar á þeim bókmenntaflokki 

getum við misst af kjarna verkins og heildarsamhengi þess. Að því sögðu er þekking 

okkar á ákveðnum flokkum bókmennta, eða ákveðnu samfélagi á tilteknum tíma, 

nauðsynleg til þess að geta skilið verkið sem um ræðir; en sú þekking varpar aðeins ljósi 

á eina hlið verksins og má ekki vera algild við skoðun þess.  

  Mánuður Myndlistar leggur upp með ferli sköpunar frekar en tiltekna lokaafurð 

og sú áhersla gefur verkefninu ákveðna sérstöðu, ekki síst í ljósi þess sem hér hefur komið 

fram. Með því að beina athyglinni að sköpunarferlinu er áhorfanda gert ljóst hve ótrúlega 

margt getur legið að baki listaverki. Fólki er gefinn kostur á að heyra sögu listamannsins 

og skilja þannig betur fyrir hvað listaverkið stendur, ferlið er í sjálfu sér birtingarmynd 

menningar en listaverkið er afurð hennar. Bæði fjölkerfiskenning Even-Zohar og 

hugmyndir Williams um að skoðun listaverks verði að vera óháð samfélagi samtímans og 

viðteknu gildismati endurspeglast í þessum aðferðum Mánaðar Myndlistar: Með því að 

veita áhorfanda innsýn í ferlið sem liggur að baki listaverkinu er athyglinni beint frá 

straumum og stefnum myndlistarinnar og að þeirri vinnu, orku og hugsunum sem 

listamaðurinn leggur í verkið.  Sömuleiðis upplifir áhorfandinn listaverkið verða til hér 

og nú og er því ekki í stöðu til að greina það alfarið útfrá samfélaginu eða því tímabili 

sem verkið verður til í. Það er hægt að bera þetta saman við það að verða vitni að 

barnsburði og fylgjast með barninu vaxa úr grasi, þú ert ekki með fyrirframgefnar 

hugmyndir um einstaklinginn sem fæddist heldur fylgist þú með persónueinkennum hans 

mótast og skilur hvers vegna hann er eins og hann er, þú dæmir ungabarn ekki fyrirfram 

útfrá samfélagsstöðu þess heldur kynnistu því á þess forsendum. Það sama gildir um 

listaverkið þegar þú verður vitni að eða ert meðvitaður um tilurð þess.  

 

ix. Menning, arfleið og tími 

Það er áhugavert, útfrá hugmyndum um fjölkerfi, að skoða viðhorf mannsins til 

menningararfleifðar sinnar í ljósi sögunnar og þá sérstaklega tímans. Rodney Harrison 

hefur rannsakað hvernig arfleifð verður til í samtímanum og endurspeglar oftar en ekki 

núgildandi hugsanir um það sem liðið er. Hann telur skilning okkar á arfleifð aðalega 

bundinn ákveðnum hlutum, tilteknum stöðum og mannlegum venjum sem segir okkur að 

arfleifð er ekki eitthvað eitt heldur getur tekið á sig ýmsar myndir. Harrison vísar í rit 

Kevin Walsh sem heldur því fram að sjálfsmynd samfélags byggist að mestu leyti upp á 
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því hvernig samtíminn endurspeglar sig í fortíðinni út frá þeirri arfleifð sem samfélag 

byggir á.38 Það sem er merkilegt við spegil fortíðarinnar er skilgreining okkar á tímanum. 

Tíminn líður frá A til C og þar sem maður er staddur í tímanum (B) er samtíminn. 

Vandamál samfélagsins er hins vegar það að samfélag er aldrei statt á einum stað í tíma; 

samfélagið er það sem gerist núna, B, en er um leið stöðugt að endurnýja sig og er þar af 

leiðandi nýtt. Af því leiðir að samtími samfélags er bæði fortíð (A) og framtíð (C) í sömu 

svipan og hugmyndir um stöðugleika tímans hverfa.39  

  Ef menningin er skoðuð útfrá þessum hugmyndum um hverfuleika núlíðandi 

stundar bætist enn ein hliðin við hinar fjölmörgu skilgreiningar hugtaksins menning. Ef 

við reynum að skilja menningu til hlítar út frá staðsetningu hennar innan samfélagsins á 

ákveðnum tíma kemur í ljós að skilningurinn getur ekki verið fullkominn. Ástæðan er sú 

að tíminn breytir gildum menningarinnar og þegar tíminn líður er líklegt að það sem eitt 

sinn tilheyrði menningunni verði að menningararfleifð. Samband menningar og arfleifðar 

er í raun tímabundið þar sem á ákveðnum tímapunkti verður núgildandi menning að 

einhverju sem við speglum okkur í til að sjá hvar við stöndum núna miðað við það hvar 

við stóðum áður. Aftur á móti virðist eitt ekki útiloka annað, menning þarf ekki að vera 

eitt og arfleifð annað.  

  Það er gagnlegt að skoða þetta í ljósi hugmynda Gilles Deleuze og Felix Guattari 

um rísómið. Í inngangi að bók sinni Þúsund flekar lýsa Deleuze og Guattari 

hugmyndafræðinni sem liggur að baki verkinu. Þeir taka fyrir hina hefðbundnu leið við 

að skrifa bók, þar sem þú byrjar á byrjuninni og endar á endinum. Þeir segja þessa aðferð 

minna á trjábol þar sem stigveldi þekkingarinnar er alráðandi, þegar þú hefur lestur veistu 

ekkert, en með hverjum kaflanum hleðst ofan á þekkingu þína þar til trjábolurinn hefur 

teygt úr sér til himins. Þeirra andsvar við þessu myndmáli sem lýsir stigveldi 

þekkingarinnar er rísómið. Rísóm er rótarplanta, jarðarberjaplanta til dæmis, sem byggir 

allt sitt líf á flóknu og óskiljanlegu mynstri róta sem liggja djúpt í jörðinni. Engin rót er 

annarri mikilvægari og engin rót stendur í vegi fyrir hinum. Þær fléttast saman og mynda 

samstæða heild, úr verða safarík jarðarber sem taka enga rót sína fram yfir aðra og tengjast 

undir yfirborðinu. Deleuze og Guattarri spyrja: Hvers vegna við ættum ekki að hugsa um 

þekkingu á sama hátt? 40 Ef öll þekkingarbrot okkar eru jafnmikilvæg og jafnmikils virði 

ættum við töluvert auðveldara með að greina þá þekkingu sem við höfum og kynnum að 

                                                
38 Harrison, „Some definitions: Heritage, modernity, materiality,” 25.  
39 Harrison, „Some definitions: Heritage, modernity, materiality,”25. 
40 Deleuze og Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia,” 5-7. 
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meta alla þekkingu sem við öðlumst. Hugmyndin um rísómið er nátengd 

fjölkerfiskenningunni sem lýst var hér á undan. Ef við lítum á menninguna útfrá rísóminu, 

fjölkerfinu, ættum við að sjá að hún er margflókið kerfi róta sem við skiljum kannski ekki 

hvernig liggja, en við sjáum að afurðir hennar eru safarík jarðaber; menningarafurðir í 

öllum sínum myndum.  

  Raymond Williams kemst að mjög áhugaverðri niðurstöðu í greiningu sinni á 

menningu, sem nær í raun utan um allt sem hér hefur komið fram. Williams skipti 

menningu í þrjú stig, líkt og skýrt var frá í sjöunda hluta þessa kafla: Hið ídealíska, hið 

sögulega og hið samfélagslega, en hann telur að öll stigin eigi rétt á sér og að sambandið 

á milli þeirra sé raunverulegur hornsteinn rannsókna á menningu. Ekkert stigana þriggja 

nær að vera fullnægjandi skýring á menningu heldur er nauðsynlegt að horfa á hið flókna 

samspil þeirra til að átta sig á heildarmynd menningarinnar. Williams telur að ef menning 

sé skoðuð út frá stigunum þremur samtímis verði niðurstaðan sú að menningin marki í 

raun umgjörð um gjörvalt líf mannsins, hún sé samband allra þeirra þátta sem einkenna 

lifnaðarhætti okkar.41 Þessi niðurstaða rímar ansi vel við það sem hér hefur komið fram. 

Menning er vissulega mannrækt, menning getur verið bundin félagslegum stéttum 

samfélagsins og hefur í sögunni verið flokkuð í há- og lágmenningu, menning getur verið 

þjóðmenning sem þekkist á einum stað en ekki öðrum, hún er merking eða félagsleg 

athöfn og birtist okkur jafnframt í sögulegu ljósi sem arfleifð. 

  Menning er fjölkerfi eða rísóm og það er erfitt að átta sig á henni ef maður lokar 

augum fyrir því hve margflókin hún er. Mánuður Myndlistar vinnur út frá þessum 

hugmyndum um rísómið þar sem ætlunin er að skapa vettvang fyrir fjölbreyttar 

birtingarmyndir menningar. Meginmarkmiðið er að varpa ljósi á tilvist hins flókna 

rótarkerfis sem myndlistarverk spretta upp af. Menning verður að vera metin útfrá ferlinu, 

skoðuð í því samhengi sem hún er sköpuð innan og greind útfrá öllum þáttum mannlegs 

lífs sem hún hefur áhrif á. Menning er samfélagsleg, einstaklingsbundin, bundin sköpun 

og hugsunum, atferli og lifnaðarháttum en menning er líka bundin pólitík og hefur verið 

notuð sem valdeflandi tól til að stýra áhuga, smekk og menntunarstigi fjöldans.  

 

 

 

                                                
41 Williams, „The Analysis of Culture,” 52. 
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2. Menningarsaga, miðlun menningar og ólík menningarmódel  

i. Íslensk menningarsaga og hjólastígskenningin 

Í ljósi þess sem hér hefur verið skrifað er áhugavert að skoða mótun menningarpólitíkur 

á Íslandi, en hún tók ekki að myndast af neinni alvöru fyrr en við upphaf 20. aldar. Með 

menningarpólitík er átt við afskipti hins opinbera af menningu og þeim ítökum sem hið 

opinbera og aðrar stofnanir hafa á stefnumörkun í menningarmálum. Hér verður saga 

íslenskrar menningarpólitíkur skoðuð út frá tveimur skrifum um menningarsögu 20. aldar, 

annars vegar bók Ólafs Rastrick, Háborgin: menning, fagurfræði og pólitík í upphafi 

tuttugustu aldar og hins vegar kafla Jóns Karls Helgasonar í Sögu Íslands XI „Burðarvirki 

íslenskrar nútímamenningar.“ 

  Bæði skrifin gefa greinargóða mynd af þeim hræringum sem áttu sér stað hérlendis 

við upphaf aldarinnar og hvaða áhrif þær höfðu á mótun íslenskrar menningar. Sagan er 

í sjálfri sér stórskemmtileg og sýnir þær hugmyndir sem fólk hafði um mikilvægi þess að 

þjóð ætti sér fjölbreytta menningu, sjálfrar sinnar vegna en líka í hinu alþjóðlega 

samhengi. Bókmenntir höfðu verið aðallistgrein Íslendinga fram eftir öldum en það sem 

gerist um og upp úr 1900 er að aðrar listgreinar fara að blómstra og hljóta aukna virðingu 

meðal þjóðarinnar. Í kafla sínum um menningarsögu tuttugustu aldarinnar beinir Jón Karl 

athygli sinni aðallega að þeim „einstaklingum, fyrirtækjum, hópum og stofnunum sem 

ýta undir eða standa í vegi fyrir að listaverk verði til og listviðburðir haldnir.”42 Hann 

horfir sem sagt til þess menningarvettvangs (hefðir, viðburðir, stofnanir) sem varð til, 

frekar en á menningarsköpunina sjálfa. Þessa nálgun á menningarsöguna nefnir Jón Karl 

„hjólastígskenningin“ og vísar í það að áður en hjólastígar voru lagðir víða um 

höfuðborgina voru fáir hjólreiðamenn á ferð, að minnsta kosti miðað við það sem við 

þekkjum í dag. Eftir að hjólastígarnir voru lagðir fór mun fleira hjólreiðafólk að setja svip 

sinn á borgina. „Að einhverju leyti býr hjólastígurinn því til hjólreiðamennina,“43 sagði 

höfundurinn í viðtali um skrif sín við Kristján Guðjónsson menningarblaðamann hjá DV. 

Sú umgjörð sem mótast fyrir listsköpun telur Jón Karl því samsvara hjólastígunum á 

vissan hátt: „Burðarvirkið gerir fólki kleift að halda listviðburði og gerast listamenn.“44 

Hjólastígskenningin verður tekin betur fyrir í þriðja kafla rannsóknarhlutans til að útskýra 

mikilvægi menningarverkefna á borð við Mánuð Myndlistar, en fyrst verður 

menningarsaga tuttugustu aldar skoðuð stuttlega.  

                                                
42 Jón Karl Helgason, „Burðarvirki íslenskrar nútímamenningar,“ 319. 
43 Jón Karl Helgason, „Listamenn þurfa hjólastíga,“ 27. nóvember 2016.  
44 Jón Karl Helgason, „Listamenn þurfa hjólastíga,“ 27. nóvember 2016. 
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  Jón Karl bendir á að við heimsókn Friðriks VII Danakonungs árið 1907 fór að 

bera á áhyggjum hjá vissum aðilum þess eðlis að hér væri ekkert til að sýna konungi 

áhugavert annað en náttúruna. Páll Þorkelsson gullsmiður orðaði vandann svo: 

 
En hvað höfum vér eiginlega að bjóða, annað en þolanlegan mat? 
Vér höfum enn engin söfn svo teljandi sé; vér höfum engin 
mannvirki, sem vert þyki að skoða; vér höfum engan æfðan 
söngflokk, engan hornablástur (Hornmusik), engan skemtigarð, - 
með fáum orðum sagt: vér verðum að flýja á fjöll upp með gesti 
vora, því það er náttúran ein, sem getur skemt þeim hér hjá oss, en 
hvorki vér sjálfir eða það sem vér höfum afrekað.45  
 

Það er erfitt að trúa því að þetta hafi verið svo stórt áhyggjuefni fyrir ekki nema rétt 

röskri öld síðan. Núna er íslenska þjóðin þekkt fyrir ríkt menningarlíf sitt og á 

heimsþekkta tónlistarmenn, listamenn, kvikmyndagerðarmenn, leikara og að sjálfsögðu 

rithöfunda. Hinn alþjóðlegi listheimur virðist brenna fyrir íslensku menningarlífi og þær 

eru óteljandi hátíðirnar og viðburðirnir sem fara fram hérlendis sem heimamenn og fólk 

frá öllum heimshornum kemur til að taka þátt í og njóta. Jafnframt virðist alltaf vera 

grundvöllur fyrir nýjum viðburðum, menningarverkefnum og hátíðum hjá Íslendingum. 

Ef Mánuður Myndlistar er tekinn hér til hliðsjónar var upplifunin mín í hlutverki 

verkefnastjóra að hver einasti liður dagskránnar svaraði þörfum ólíkra hópa 

myndlistarmanna og gesta.  

  Við upphaf tuttugust aldarinnar voru Íslendingar farnir að hugsa alvarlega um 

sjálfstæði sitt og einn hornsteinn sjálfstæðishugsunarinnar var að koma hér á fót 

sjálfstæðri og lifandi menningu, byggja upp góða menntun og opinberar byggingar sem 

hæfðu sjálfstæðri og siðmenntaðri þjóð. Frá heimsókn Danakonugs 1907 til fullveldis 

Íslands 1918 hafði bragur borgarinnar sannarlega breyst. Má þar nefna Safnahúsið við 

Hverfisgötu sem opnaði 1909, Háskóla Íslands sem var stofnaður árið 1911 þar sem 

Læknaskólinn, Prestaskólinn og Lagaskólinn runnu inn í eina stofnun auk þess sem 

heimspekideild var sett þar á laggirnar. Tvö bíóhús höfðu opnað í borginni á þessu 

tímabili, karlakórinn Fóstbræður var stofnaður 1916 og Listvinafélag Íslands var stofnað 

sama ár. Á rétt rúmum 10 árum hafði hið menningarlega landslag Íslendinga því heldur 

betur breyst og menningarlegur grundvöllur til sjálfstæðis orðið sterkari. 46  

                                                
45 Páll Þorkelsson, „Íslenzk alsherjarsýning 1907,“ 9. september 1906.  
46 Jón Karl Helgason, „Burðarvirki íslenskrar nútímamenningar,” 319-320 og 326. 
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  Jónas Jónsson frá Hriflu þingmaður Framsóknarflokksins var leiðandi í umræðu 

um menningarmál Íslendinga á þriðja áratungum. Árið 1927 var hann kosinn dóms- og 

kirkjumálaráðherra47 og var þar í stöðu til að hafa gífurleg áhrif á íslenskt menningarlíf. 

Ólafur Rastrick vísar í sendibréf sem Jón Leifs, tónskáld og einn stofnandi Bandalags 

íslenskra listamanna, sendir Jónasi sama ár og Jónas hlýtur stöðu dóms- og 

kirkjumálaráðherra. Í bréfinu, sem var um 17 blaðsíður, kallar hann Jónas 

menntamálaráðherra og lýsir áhuga sínum á því að móta með ráðherranum íslenska 

menningu og vilja til að henni verði sett ákveðin stefna. Bréfið var í sjálfu sér drög að 

menningarstefnu: „Hér má því segja að sé í fyrsta sinn sett krafa um alhliða stefnumótun 

íslenska ríkisins í menningarmálum,“48 bendir Ólafur Rastrick á. Jónas lætur ekki sitt eftir 

liggja og sama ár lítur fyrsta opinbera menningarstefna Íslendinga dagsins ljós. Ári síðar, 

1928, er menntamálanefnd Íslands stofnuð og í kjölfarið voru sett lög um menntamálaráð 

sem og Menningarsjóð.49 Fyrsti formaður menntamálaráðs var Sigurður Nordal en aðrir 

sem sátu í ráðinu voru „Ingibjörg H. Bjarnason, alþingismaður og forstöðumaður 

Kvennaskólans í Reykjavík, Ragnar Ásgeirsson, garðyrkjuráðunautur, Árni Pálsson, 

bókavörður og síðar prófessor í sögu við Háskóla Íslands og Stefán Jóhann Stefánsson, 

lögmaður og síðar þingmaður og forsætisráðherra.“50 Meðal verkefna menntamálaráðs 

var að útdeila starfslaunum til skálda og listamanna og festa kaup á listaverkum fyrir 

Listasafn ríkisins. Árið 1930 var Ríkisútvarpið sett á laggirnar og er það enn þann dag í 

dag mikilvægur miðill menninga og lista. Á stuttum tíma eru íslensk stjórnvöld því orðin 

einn stærsti fjárhagslegi og hugmyndafræðilegi bakjarl menningarstarfsemi hérlendis og 

hafa þar með áhrif á ríkjandi menningu í landinu. 

 

ii. Hvar á listin að vera? 

Ólafur Rastrick fjallar um áhugaverðar umræður sem áttu sér stað á fyrri hluta tuttugustu 

aldar og snérust um það hvar staðsetja ætti afurðir menningar í samfélaginu og hvernig 

best væri að miðla þeim til almennings. Jónas frá Hriflu og Ingibjörg H. Bjarnason voru 

með ólíkar skoðanir á því efni, skoðanir sem enn í dag eru uppi á borði. Ingibjörg vildi 

ólm setja í forgang að reist yrði sérstök bygging yfir þau listaverk sem ríkið hafði keypt, 

listasafn þar sem almenningur hefði aðgang að listum á einum stað. Henni þótti 

                                                
47 „Æviágrip þingmanna frá 1945: Jónas Jónsson frá Hriflu.“ 
48 Ólafur Rastrick, Háborgin: menning, fagurfræði og pólitík í upphafi tuttugustu aldar, 210. 
49 Ólafur Rastrick, Háborgin: menning, fagurfræði og pólitík í upphafi tuttugustu aldar, 211.  
50 Ólafur Rastrick, Háborgin: menning, fagurfræði og pólitík í upphafi tuttugustu aldar, 212. 
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tilgangslaust að ríkið fjárfesti í listaverkum ef þjóðin hefði ekki tök á að sjá þau. Jónas, 

sem var ekki beint ósammála Ingibjörgu, fannst mikilvægara að ríkið myndi byggja skóla 

og að þar væri hægt að miðla menningunni til þjóðarinnar. Hann vildi koma 

listaverkunum fyrir á opinberum stöðum þar sem fólk gæti séð þau í sínu hversdagslega 

umhverfi og haft beinan aðgang að þeim.51 Þessar umræður, um að þjóðin eigi að hafa 

sem greiðastan aðgang að listinni, lifa enn góðu lífi og snýst þetta að nokkru leyti um 

valdeflingu þeirra sem hafa ekki greiðan aðgang að listinni. Listasöfn og gallerí eru ekki 

hluti af hversdagslífi allra, það eru aðeins fáir sem leggja almennt í vana sinn að fara á 

listasöfn og skoða list meðvitað. Oftar en ekki kostar inn á listasöfn og einhverjir telja 

að söfn séu staðir fyrir ákveðinn hóp fólks, einhvers konar elítu. Svo eru auðvitað til þeir 

sem að njóta þess ekki að fara og skoða list; finnst hreint út sagt leiðinlegt á listasöfnum. 

En staðreyndin er aftur á móti sú að list, í hvaða mynd sem er, mótar umhverfi sitt og 

breytir gjarnan upplifun mannsins á ákveðnum stöðum. Með Mánuði Myndlistar er vilji 

til þess að opna á nýjar miðlunarleiðir menningar og lista til að gera fólki grein fyrir því 

að það þurfi ekki að skoða myndlistina á einn tiltekinn hátt innan listasafna.  

   Í dag er afurðum menningar miðlað bæði innan sérstakra safna en rík áhersla er 

lögð á að listaverk séu sýnileg í opinberum byggingum og hversdagslegu umhverfi 

okkar. Árið 2012 voru samþykkt ný lög um Listskreytingasjóð ríkisins sem var stofnaður 

1981. Þar kemur meðal annars fram að „opinberar byggingar ásamt umhverfi þeirra, svo 

og önnur útisvæði í opinberri eigu, (skuli) fegra með listaverkum. (Miða skuli) við að 

listaverkin séu þáttur í þeirri heildarmynd sem byggingu og umhverfi hennar er ætlað að 

skapa.“52 Formlegt hlutverk Listskreytingarsjóðs er að sjá til þess að þegar opinberar 

byggingar eru reistar af hálfu ríkis eða fjármagnaðar af ríkissjóði fari ákveðinn hluti af 

kostnaðinum í það að kaupa listaverk fyrir bygginguna. Miðað er við að í það minnsta 

1% af byggingakostnaðinum fari í kaup á listaverkum, þetta á líka við þegar eldri 

byggingar eru endurgerðar eða endurbættar. „Markmið sjóðsins er að fegra opinberar 

byggingar og umhverfi þeirra með listaverkum og stuðla þannig að listsköpun í 

landinu.”53  

  Hlutverk Listskreytingasjóðs felur ekki einungis í sér að fegra byggingar með 

myndlist og auka tekjumöguleika listamanna; staðreyndin er sú að með því að hafa 

myndlist í kringum okkur aukum við skilning okkar á myndmáli, við lærum ósjálfrátt að 

                                                
51 Ólafur Rastrick, Háborgin: menning, fagurfræði og pólitík í upphafi tuttugustu aldar, 220-221. 
52 „Listskreytingasjóður Ríkisins: Myndlistarlög.“ 
53 „Stjórnarráðið: Myndlist.“ 
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skoða og skilja myndlist út frá okkar forsendum og okkar umhverfi. Þessi lærdómur felur 

í sér menntun sem rök má færa fyrir að séu ákveðin mannréttindi. Myndlist á ekki að 

vera afmarkað fyrirbæri sem aðeins útvaldir og vel upplýstir einstaklingar njóta góðs af, 

hún á heima allt í kringum okkur og eykur lífsgæði okkar með tilvist sinni. 

Raunveruleikinn er þó sá að Listskreytingasjóður ríkisins hefur verið óvirkur nú um 

nokkurt skeið og ef heimasíða sjóðsins er skoðuð kemur fram að árið 2016 hafi ekki 

verið hægt að sækja um styrk frá sjóðnum vegna skorts á fjármagni. Síðan þá hafa engar 

breytingar orðið og sjóðurinn liggur því niðri nú um stundir.54 Þetta er sorgleg staðreynd 

því sú hugsjón sem birtist í lögum frá 2012 um hlutverk sjóðsins er þörf og felur í sér 

mikla framtíðarhugsun þar sem myndlistin fléttast inn í borgarumhverfið. 

  Þegar Mánuður Myndlistar 2018 var skipulagður var mikil áhersla lögð á að 

bjóða upp á myndlist fyrir sem flesta; með skólakynningum er vilji til þess að færa starf 

myndlistarmannsins nær ungmennum og börnum og sömuleiðis að auka skilning þeirra 

á myndlist og hvað liggi að baki henni. Með Torginu, fyrstu listamessunni í Reykjavík, 

var áhersla lögð á að færa myndlistina nær almenningi með því að gera það auðveldara 

fyrir fólk að fjárfesta í myndlist til heimilisnota með greiðslusamningum sem buðu upp 

á mánaðarlegar afborganir af myndlist. Með því var ætlunin að gera myndlist að jafn 

eðlilegum hlut til að fjárfesta í og Iphone eða flatskjá sem fólk er jafnan boðið að borga 

fyrir með raðgreiðslum. Með verkefninu Verk í vinnslu var takmarkið að opna 

vinnustofur listamanna fyrir forvitnum almenningi, sýna hvernig sköpunarferli 

myndlistarinnar kann að vera – og fólk var forvitið. Með reglulegum pistlum um 

myndlist í útvarpi, þar sem pistlahöfundar voru alls konar fólk, var ætlunin að gera 

hlustendum ljóst að allir hafa sínar forsendur til að tala um og skilja myndlist; það er 

engin ein leið að myndlistinni, hún kemur okkur öllum við og við getum öll talað um 

hana. Þetta rímar við þá staðreynd sem fram kom við upphaf þessarar rannsóknar, að 

menning er svo ótrúlega víðtækt hugtak að ekki er hægt að skilgreina hana á einn hátt. 

Þar af leiðandi er engin ein leið til að tala um hana og allir hafa grundvöll til þess að 

skilja hana á sinn hátt. Það sama gildir um myndlistina, hún er rísóm og hver 

einstaklingur getur skoðað hana út frá sínum þekkingarbrotum og, ef vísað er í Deleuze 

og Guattari, tengt þannig rætur sínar við hennar.  

  Vissulega eru listasöfn og gallerí kjörinn vettvangur fyrir listamenn til að sýna 

myndlist í samhengi við listasöguna, aðra samtímalist og að sýna hana þeim sem þangað 

                                                
54 „Listskreytingasjóður Ríkisins.“  
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eru komnir til að skoða myndlist gagngert. Aftur á móti skiptir þátttaka ríkisins í 

menningarmálum, sem og félagasamtaka og annarra valdeflandi stofnanna, gríðarlegu 

máli fyrir myndlistarmenn því að þátttaka þeirra er liður í því að færa listina nær þjóðinni, 

gera hana að viðteknu fyrirbæri sem á rétt á sér á sama hátt og byggingalist, bókmenntir, 

tónlist og hönnun. Með þátttöku opinberra aðila myndast farvegur innan samfélagsins 

sem myndlistin sjálf gæti ekki skapað upp á sitt einsdæmi. Ólafur Rasterick tekur sem 

dæmi um mikilvægi félagsamtaka, í þessu sambandi, hið fyrsta félag sem var stofnað til 

að styðja við bakið á listsköpun í landinu, Listvinafélag Íslands. Félagið, sem „var ekki 

fagfélag listamanna heldur sameiginlegur vettvangur sjónlistamanna, menntamanna og 

annarra listunnenda,“55 samanstóð af ólíku fólki sem hafði það markmið að gera 

listsköpun hærra undir höfði í samfélaginu. Í lögum sem félagið setti sér við stofnun árið 

1916 komu markmið þess fram, en þau voru eftirfarandi:  

 

að efla þekkingu og áhuga Íslendinga á fögrum listum í þrengri 
merkingu, þ.e. dráttlist, prentlist, höggmyndalist og húsagerðalist; að 
vinna að útbreiðslu góðra listaverka og eftirmynda þeirra; að gera 
íslenskum listvinum hægara fyrir að kynnast framförum erlendra lista, 
og að auka þekkingu á íslenskum listum erlendis.56  

 

Listvinafélagið lagði upp laupana árið 1932 „en á starfstíma sínum var það öflugur 

félagsskapur sem átti mikilvægan þátt í að auka þekkingu og áhuga á myndlist hér á landi 

og gera myndlist aðgengilega almenningi.“57 Í dag mætti segja að aðrar stofnanir og 

félagasamtök sjái um að vinna að markmiðum Listvinafélagsins. Kynningarmiðstöð 

íslenskrar myndlistar gegnir því hlutverki að kynna íslenska myndlist á erlendri grundu, 

hnattvæðingin gerir áhugasömum hægt um vik við að kynna sér framfarir í erlendum 

listum, til dæmis í gegnum internetið, og fjölbreyttir listviðburðir, sjónvarpsþættir um 

myndlist, Ríkisútvarpið og fleiri starfandi menningarstofnanir sjá til þess að vekja og 

viðhalda áhuga Íslendinga á samtímalistum. Íslendingar hafa náð langt á þeim ríflega 

100 árum sem hafa liðið frá því að Listvinafélag Íslands var stofnað. Aftur á móti má 

alltaf spyrja sig hversu mikil ítök ríkisins eigi að vera í menningarlífinu og hvort þátttaka 

þess geti hindrað ákveðna framþróun, framþróun sem getur aðeins átt sér stað hjá 

listamönnunum sjálfum. Ítök ríkisins í menningarmálum geta nefnilega verið hamlandi 

                                                
55 Ólafur Rastrick, Háborgin: menning, fagurfræði og pólitík í upphafi tuttugustu aldar, 156.  
56 Ólafur Rastrick, Háborgin: menning, fagurfræði og pólitík í upphafi tuttugustu aldar, 156. 
57 Sæunn Gísladóttir, „Hádegisfyrirlestraröð um Listvinafélagið,“ 1. febrúar 2016. 
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ef listamenn fá ekki tækifæri til að skapa list listarinnar vegna og ögra þannig viðteknu 

gildismati með því að endurskilgreina hvað telst vera list.  

 

iii. Menningarmódelin 

Annað afl sem hefur augljós áhrif á framþróun listarinnar eru neytendur menningar og 

hið kapítalíska umhverfi sem við búum við. Myndlistin er ekki óháð tískustraumum og 

smekk samfélagsins en slík atriði geta haft gríðarlega mikið að segja um stefnu 

myndlistarinnar og ríkjandi fagurfræði. Bjarki Valtýsson veltir fyrir sér ólíkum 

menningarmódelum í bók sinni Íslensk menningarpólitík til að átta sig mögulegum 

afleiðingum þess að ríkið skipti sér of mikið af menningarmálum annars vegar og hins 

vegar afleiðingum þess að kapitalísk öfl fái að stjórna framgangi listanna. Í öðrum kafla 

bókarinnar skoðar Bjarki hvernig þjóðfélög hafa þróað með sér ólíkar leiðir við 

menningarstjórnun og hvaða áhrif þær hafa á menninguna og listamennina. 

Menningarmódelin sem Bjarki telur upp koma frá kanadísku fræðimönnunum Harry 

Hillman-Chartrand og Claire McCaughey og er módelunum skipt upp eftir því hve mikil 

ítök ríkið hefur í menningunni og hve mikil áhrif markaðurinn hefur á hana.58 

 Hér verður aðeins eitt menningarmódelanna tekið fyrir vegna augljósrar 

tengingar þess við íslenska menningarpólitík.59 Það menningarmódel kallast 

arkitektamódelið og er nokkuð líkt því sem við þekkjum hérlendis, eitt aðaleinkenni þess 

er að listamönnum er gert kleift að stunda listsköpun af því að þeir fá laun frá ríkinu, 

listamannalaun. Með þeim hætti er stuðlað að frjálsri frumsköpun listanna og þróun 

hennar er nánast eingöngu í höndum listamannsins sjálfs. Bjarki bendir á að hættan með 

                                                
58 Bjarki Valtýsson, Íslensk menningarpólitík, 60.   
59 Bjarki Valtýsson, Íslensk menningarpólitík, sjá nánar á 60 – 62: Fyrst menningarmódelana er kennt við 

hæfni og kallast hæfnismódelið. Samkvæmt hæfnismódelinu eru ítök ríkisins í listinni lítil sem engin en 
listin verður að reiða sig nánast eingöngu á markaðsöflin og ríkjandi smekk á listum hverju sinni. 
Bandaríkin eru dæmi um þjóð sem nýtir sér hæfnismódelið að hluta til í menningarstefnu sinni, þar geta 
listamenn annað hvort slegið í gegn og orðið lifandi goðsagnir listheimsins eða misst af tískuhraðlestinni 
og missa þar með alla möguleika á að lifa af list sinni. Án styrkja til listamanna og jafnra tækifæra er 
nánast ómögulegt fyrir þá sem ekki eru vinsælir meðal almennings að vera starfandi listamenn. Með 
þessu módeli getur listin átt á hættu að verða steríl og framleidd einungis fyrir markaðinn, ef neytendur 
eru ekki framsýnir og skilningsríkir getur listin misst gildi sitt sem leið til frjálsrar miðlunar og 
frumsköpunar og verður í stað þess einföld framleiðsluvara. Velunnaramódelið er önnur gerð 
menningarstefnu þar sem að stuðst er við seilungarfjarlægðarlögmálið; þá hefur ríkið ekki bein afskipti af 
menningunni heldur liggja ítökin hjá þar til gerðum ráðum og nefndum sem samanstanda af 
sérfræðingum um tiltekna menningu. Gallinn við þetta módel er að sérfræðinganefndirnar samanstanda 
gjarnan af elítu samfélagsins og stjórna menningunni í átt að elítunni og frá almenningi. 
Verkfræðingamódelið er grófasta módelið sem Bjarki nefnir, þar sem ríkið stjórnar allri menningunni og 
nýtir listsköpun sem valdeflandi tól pólitískra afla. Með þessum hætti er frumsköpunin heft og engin 
raunveruleg listsköpun á sér stað. Rétt er að benda á að hér er um að ræða mjög einfaldaðar skýringar á 
menningarmódelum ákveðinna þjóða, eins og kemur fram í kaflanum lifir ekkert menningarmódelanna í 
fullkominni mynd hjá neinni þjóð.  
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þessu kerfi sé sú að ef listamenn eru á stöðugum launum gætu þeir staðnað í sköpun sinni 

vegna þess að þeir hafi það of gott.60 Þessar áhyggjur eru að vissu leyti fásinna því engin 

önnur starfstétt liggur undir grun um að staðna í starfi vegna stöðugra launa, vanlíðan 

skapar ekki list frekar en vellíðan. Þar fyrir utan eru laun listamanna ekki stöðug heldur 

sitja sérfræðingar í nefndum sem útdeila gæðunum milli listamanna. Áhyggjurnar sem 

þarna koma fram eru afleiðing úreltra hugmynda um fátæka listamanninn sem skapar 

meistaraverk til að halda sér á lífi. Listamenn eru ekki latari starfstétt en aðrar en ríkjandi 

viðhorf á borð við þetta geta mótað sjálfsmynd starfstéttarinnar á neikvæðan hátt.  

  Líklega þrífst ekkert menningarmódelana í fullkominni mynd hjá neinu 

þjóðfélagi en Bjarki nefnir því til stuðnings Norðurlandamódelið sem er einskonar útgáfa 

af arkitektamódelinu. Norðurlandamódelinu er ætlað að stuðla að frjálsri listsköpun líkt 

og arkitektamódelinu en aðgengi þjóðarinnar og þátttaka sem flestra í sköpun er einnig 

áhersluatriði. Sú áhersla felur þó meira í sér segir Bjarki, en það er að festa þjóðina í 

„(þjóð)menningarlegum skorðum með því að halda uppi ákveðnum 

(þjóð)menningarlegum gildum.“61 Þar liggur ákveðinn vandi því að með slíkum ítökum 

ríkisins, sem ætlað er að hafa jákvæð áhrif á þjóðina, getur myndast þjóðrembingur og 

sömuleiðis einsleitni sem aftur heftir frumsköpun listanna.  

 Afskipti ríkis annars vegar og markaðsafla hins vegar af menningu eru orðin 

óhjákvæmileg í ljósi þess stjórnarfarslega og kapítalíska samfélags sem við lifum við. 

Listamenn þurfa fjármagn til að framfleyta sér og til að geta skapað, efniskostnaður og 

vinnuaðstaða kosta sitt og því eru afskipti aðila sem leiða fjármagn inn í menninguna 

mikilvæg. Þeir aðilar sem fjárfesta í menningunni hagnast af listinni sjálfri með 

augljósum og eftirsóknarverðum hætti; þjóðin sjálf er ekki samboðin öðrum þjóðum án 

listanna, svo tengsl ríkis og markaðsafla við listheiminn ættu að vera virk og gagnkvæm. 

Þess þarf aðeins að gæta að listin fái að vera til á eigin forsendum og sköpuð með það 

eitt að takmarki að færa heiminum nýja fegurð, hugsun eða vídd, því aðeins með þeim 

hætti getur samfélagið, ríki og markaður, raunverulega hagnast af tilvist hennar. 

Menningarverkefni eru í þessu samhengi mjög mikilvæg því að þau virka sem milliliður 

listarinnar og samfélagsins. Listamaður sem tekur þátt í menningarverkefni ætti ekki að 

þurfa að hugsa um kröfur markaðsafla og ríkis því vettvangurinn er þegar til staðar og á 

að vera listamanninum opinn.   

                                                
60 Bjarki Valtýsson, Íslensk menningarpólitík, 62.  
61 Bjarki Valtýsson, Íslensk menningarpólitík, 63. 
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Menningarverkefnið sjálft á að svara þeim kröfum sem eru gerðar til listamannsins 

með því að vinna í þágu samfélagsins sem stærra afl en listamaðurinn sjálfur. Þannig 

ætti listamaðurinn að vera frjáls í sköpun sinni og geta reitt sig á öruggan vettvang 

menningarverkefnisins laus undan áhyggjum af því sem ætlast er til af honum í 

markaðslegu eða pólitísku samhengi. 

 

 

3. Tilgangur, skilgreining og framkvæmd menningarverkefna 

i. „Sjálfsmentun stefnir að manngildi“ 

Við upphaf tuttugustu aldar voru, eins og áður kom fram, uppi háleitar hugmyndir um 

hvert (þjóð)menning Íslendinga ætti að stefna og hvernig. Þessar hugmyndir mótuðu 

jarðveg fyrir það fjölbreytta menningarlíf sem Íslendingar búa nú að og gerðu þjóðina 

að þjóð meðal þjóða. Björk, Reykjavíkurdætur og Sigurrós, Ragnar Kjartansson, Ólafur 

Elíasson og Shoplifter, Ólafur Darri Ólafsson, Baltasar Kormákur og Aníta Briem, 

Arnaldur Indriðason, Auður Ava Ólafsdóttir og Bergsveinn Birgisson, eru meðal þeirra 

fjölmörgu íslensku listamanna sem hafa gert garðinn frægan á erlendri grundu. Jónas frá 

Hriflu, Páll Þorkellson gullsmiður, Ingibjörg H. Bjarnason og Sigurður Nordal hefðu 

líklega verið hæstánægð með frammistöðu Íslendinga utan sem innan landssteinanna í 

menningarlegu samhengi ef þau væru uppi í dag.  

  Í grein, sem Sigurður Nordal birti í Skírni árið 1919, koma fram vangaveltur hans 

um stöðu Íslendinga í alþjóðasamhenginu. Þar telur Sigurður meðal annars að 

Íslendingar verði að átta sig á smæð sinni og takmörkunum. Þær takmarkanir eigi þó 

ekki að hindra þjóðina í að mennta sig og hugsa stórt því fjölbreytt þekking skipti 

höfuðmáli þegar fólk er fátt og landið strjábýlt: „Því smærri sem þjóðin er, því 

nauðsynlegra er að hvert mannslið komi að notum, ef á að vera hægt að skapa 

andrúmsloft, sem menning getur þrifist í.“62 Í greininni kemur sömuleiðis fram hugtakið 

sjálfsmen(n)tun, sem verður skrifað með einu n-i hér líkt og Sigurður skrifaði það árið 

1919. Sjálfsmentun Sigurðar fjallar um mikilvægi þess að einstaklingur í smáu samfélagi 

hafi raunverulega ástríðu fyrir þekkingu og slíkan vilja til að öðlast hana að ekkert fái 

stöðvað hann í leit sinni að henni. Hann telur að vilji þjóðarinnar allrar til að mennta sig 

á eigin forsendum, óháð menntakerfi eða skólastofnunum, geri henni kleift að verða 

                                                
62 Sigurður Nordal, „Þýðingar,“ 44.   
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hámenntuð og búa í haginn fyrir líflega menningu.63 Þessi sjálfsmentun er mögulega 

lykilhugtak þegar menning er annars vegar; með því að binda svo um hnútana að 

einstaklingar hafi tækifæri til að upplifa, taka þátt í, sjá og heyra listir er hægt að stuðla 

að jákvæðri og fjölbreyttri mannrækt. Þegar einstaklingur fær að velja sér leið að 

þekkingu verður til sjálfssprottin forvitni og þorsti í viðfangsefnið þar sem 

einstaklingurinn finnur í ferlinu einhvern frumleika og uppgötvar eitthvað nýtt. Menning 

stuðlar að því að fólk leiti sér sjálft að þekkingu og segir okkur að engin ein leið að 

þekkingu sé réttari en önnur. Þegar þekkingarþorstinn hefst, hefst mannræktin. 

Menningarverkefni, á borð við Mánuð Myndlistar, hafa þann tilgang að miðla þekkingu 

og mennta einstaklinga á forsendum menningarinnar, með mannrækt að markmiði.  

  Sigurður hafði sterka skoðun á skólakerfinu og þeim breytingum sem voru að 

verða á heimakennslu á landsbyggðinni á öðrum áratug tuttugustu aldar, barnaskólar 

voru byggðir víða og menntunin varð samræmdari. Hann taldi þetta merki um stöðnun 

þar sem fjölbreytt þekking gæti lagst niður og á alla Íslendinga yrði saumaður sami 

stakkurinn: „Sjálfsmentunin stefnir að manngildi, þar sem skólamentunin vill gera menn 

að steinum í vegg eða hjólum í vél.”64 Við höfum ekki upplifað enn að ástríðan fyrir 

þekkingu hafi horfið, eða að allir séu steyptir í sama mót þekkingar, en þó er 

raunveruleikinn sá að of margir nemendur koma með neikvæða reynslu af menntun úr 

skólakerfinu og þykir menntun hreinlega ekki henta þeim. Öll erum við ólík með 

fjölbreytt áhugasvið og mismunandi skilning á hinum ýmsu hlutum: Til þess að jafnræði 

geti ríkt innan skólakerfisins verður að byggja það þannig upp að allir fái að uppgötva 

sinn þekkingarþorsta, sína leið að mannrækt – hver sem hún er.  

 

ii. Hjólastígskenning 

Í öðrum kafla var minnst á hjólastígskenningu Jóns Karls Helgasonar í samhengi við 

íslenska menningarsögu. Hér verður aftur komið að kenningunni en hún nú nýtt til að 

rökstyðja tilgang menningarverkefna og skýra áhrif þeirra á listir og samfélag. Í stuttu 

máli sagt gengur hjólastígskenningin út á það að bera saman tilgang hjólastíga og 

menningarstarfsemi, Jón Karl heldur því fram að hjólastígar auðveldi hjólreiðamönnum 

ferðir sínar milli borgarhluta og ýti þar með undir hjólreiðamenningu. Hjólastígurinn 

skapi hjólreiðarmennina, en ekki öfugt. Hann yfirfærir þessa hugmynd á 

                                                
63 Sigurður Nordal, „Þýðingar,“ 45. 
64 Sigurður Nordal, „Þýðingar,“ 47.  
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menningarstarfsemina: Til þess að listamenn geti starfað sem slíkir verður að skapa 

farveg fyrir sköpun þeirra og vettvang sem þeir geta byggt sköpun sína á.65 Því gegna 

söfn, tónleikahús, leikhús, bíósalir, menningarmiðstöðvar, menningarverkefni og 

listahátíðir svo fátt sé nefnt, veigamiklu hlutverki í allri listsköpun og 

menningarstarfsemi. Ef ekkert safn væri til á Íslandi og engin safnvarsla, væru listaverk 

líklega ekki til í sama magni og raun ber vitni, listin ætti sér engan opinberan samastað 

og því væri hvatinn til listsköpunar minni. Kannski myndu einhverjir mótmæla þessu og 

segja að ef listasöfn væru ekki til þá myndu listamennirnir sjálfir koma sér saman um 

stað fyrir listaverkin til að sýna þau öðrum og að það væri nægur hvati. En áttum okkur 

á því að þegar hvatinn er til staðar, fyrirfram, aukast líkurnar á því að fleiri 

myndlistarmenn skapi myndlist og finnist skýr tilgangur vera með listsköpuninni. Að 

vísu væru til þeir sem myndu skapa list eingöngu til að svala sköpunarþörfinni, en 

samfélag listamanna – sameiginlegur sköpunarvettvangur þeirra væri ekki til án 

listasafna, gallería, menningarverkefna og listahátíða, og til hvers væri þá líka myndlist? 

Myndlistin er samskiptatæki án orða, tungumál sem við kunnum öll án þess að vita það. 

Hún er leið til að miðla þekkingu, hugmyndum, rannsóknum eða tilfinningum áfram til 

mannkynsins án þess að þurfa að segja orð, myndin segir meira en þúsund orð. En ef 

myndin er hvergi til sýnis þá á listamaðurinn aðeins í samtali við sjálfan sig. Þá gæti 

hann allt eins setið í sófanum heima og hugsað, séð fyrir sér listaverkið en þyrfti ekki að 

skapa það, hann ætti myndina í höfðinu á sér.  

Hér komum við aftur að menntuninni. Það samtal sem áhorfandi á við 

myndlistarverkið og þá hugmynd sem það geymir skapar að minnsta kosti tvenns konar 

þekkingu hjá áhorfandanum. Annars vegar lærir hann betur að skilja sínar eigin hugsanir 

og myndar hjá sér tilfinningu gagnvart listaverkinu, hins vegar skilur hann betur 

samfélagið og náttúruna sem hann lifir og hrærist í. Sjálfsþekking og skilningur 

einstaklings á umhverfi sínu hljóta að vera hin æðstu takmörk menntunar. Sem sagt, 

listasafnið eða hvaða vettvangur sem áhorfandinn stígur inn í til að meðtaka listaverkið, 

er grundvöllur fyrir því að þessi menntun eigi sér stað. Mánuður Myndlistar er 

menningarverkefni sem ætlað er að skapa farveg fyrir myndlistarmenn og koma þeim í 

betri tengsl við samfélagið. Markmiðið er að virkja hið óyrta samtal við listaverkið með 

því að koma á nánara samtali listamannsins og áhorfandans. Með því er ætlunin að gera 

áhorfanda kleift að skilja mögulega hvað liggur að baki listaverkinu og vera óhræddari 

                                                
65 Jón Karl Helgason, „Listamenn þurfa hjólastíga,“ 27. nóvember 2016. 
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við það að leggja sinn skilning í það sem fyrir augu ber. Mánuður Myndlistar er, má því 

segja, tilraun til að leggja hjólastíg.  

 

iii. Skilgreining menningarverkefna 

Í viðtali sem höfundur tók við Hörpu Rut Hilmarsdóttur verkefnastjóra barnamenningar 

á Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar og verkefnastjóra Barnamenningarhátíðar, 

kemur fram mikilvægi þess að skilgreina þau menningarverkefni sem unnið er að. Harpa 

Rut tók við stöðu verkefnastjóra haustið 2014 eftir að hafa unnið sem grunnskólakennari 

í 14 ár. Hún sagðist ekki hafa haft reynslu af verkefnastjórnun menningarverkefna áður 

en hún hóf störf hjá Skóla- og frístundasviði en fannst hún þó hafa góðan bakgrunn til 

að taka við stöðunni: 

 

Það sem ég komst að þegar ég tók við þessu starfi er að mér fannst 
kennarastarfið undirbúa mig fyrir allt, það er eins og stjórnunarstaða, 
það er líka verkefnastjórnunarstaða því maður er alltaf að skipuleggja 
og reyna að fá alla til að vera virka og skila sínum verkefnum [...] mér 
fannst kennslan mjög góður undirbúningur fyrir þetta.66 

 

Verkefnastjórnun sem snýr að menningu er ekki ólík kennslu, bæði störfin ganga út á það 

að miðla þekkingu og fá fólk til að búa eitthvað til úr þeirri þekkingu, bæði störfin snúast 

um að skapa leið til menntunar. 

  Í viðtalinu taldi Harpa Rut upp meginmarkmið Barnamenningarhátíðar.  

Markmiðin eru mikilvæg því að þau skilgreina verkefnið vel og auðvelda jafnframt 

skipuleggjendum þess að sinna sínum störfum. Markmiðin ganga út frá þremur stoðum: 

„List fyrir börn, list með börnum og list barna.“67 Markhópur verkefnisins er því 

augljóslega börn, takmarkið er að fá börn til að njóta lista, taka þátt í listum og síðast en 

ekki síst að skapa sína eigin list. Harpa Rut sagðist leggja sérstaka áherslu á að auka 

þátttöku barnanna í listinni sjálfri, þátttakan býr til stolt hjá börnunum og þau fá að 

uppgötva hæfileika sína á eigin forsendum. Barnamenningarhátíð leggur mikla áherslu á 

að opna þær menningarstofnanir sem borgin starfrækir, fyrir börnunum og gera þeim kleift 

að eignast eitthvað í þeim og auka þar með líkurnar á því að þeim finnist þau eiga erindi 

þangað í framtíðinni. Stór þáttur í því er að gefa leikskólabörnum tækifæri til að syngja á 

stóra sviði Eldborgarsalsins í Hörpu og rjúfa þar með múrinn milli salarins og sviðsins; 

                                                
66 Harpa Rut Hilmarsdóttir í viðtali við höfund, 23. október 2018. 
67 Harpa Rut Hilmarsdóttir í viðtali við höfund, 23. október 2018. 
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þegar börnin fara síðar á tónleika í Hörpu vita þau hvernig það er að standa í flóðljósunum 

á sviðinu og eiga því meira tilkall til staðarins.68  

 Það gefur auga leið að með því að skilgreina menningarverkefni almennt, eða 

nákvæmlega eins og gert er í þessu tilviki, er mikið auðveldara að halda utan um 

framkvæmd þess. Harpa Rut gefur hér ákveðna uppskrift að því hvernig skilgreina skal 

menningarverkefni en uppskriftin inniheldur fjórar einfaldar spurningar sem 

verkefnastjóri þarf að geta svarað: 

1. Fyrir hverja? 

2. Hvers vegna? 

3. Hvernig? 

4. Hvar?69 

  Ef Mánuður Myndlistar er skilgreindur út frá þessum fjórum spurningum væri 

útlistingin eitthvað á þessa leið: 1. Mánuður Myndlistar er fyrir myndlistarmenn og 

samfélagið, 2. til þess að koma á tengslum myndlistarmanna við fólk sem annars væri 

ekki í tengslum við þá, 3. það er gert með viðburðum sem miða að ólíkum þörfum hópa 

þjóðfélagsins 4. og fer fram í hversdagslegu samhengi fólksins, t.d. í skólunum, með því 

að miðla í útvarpi, dagblöðum og samfélagsmiðlum, með því að bjóða uppá viðburði utan 

miðbæjarins líkt og í Breiðholti og í Grafarvogi og úti á landi í formi skólakynninga. Þar 

að auki er áhugafólki um myndlist sinnt með útgáfu Störu og sýnileika í því umhverfi sem 

myndlistin yfirleitt lifir og hrærist í, auk þess stendur öllum til boða að mæta og taka þátt 

í þeim viðburðum sem fara fram utan hins hefðbundna umhverfis myndlistarinnar. Þessa 

skilgreiningu mætti vissulega skerpa í framtíðinni þó að takmark verkefnisins sé nokkuð 

skýrt: Markmiðið er fyrst og fremst að opna dyrnar fyrir almenningi að starfi og jafnframt 

sköpunarferli myndlistarmanna. 

 

iv. Tengsl menningarverkefnis og samfélags 

Í viðtali sem höfundur tók við Höllu Helgadóttir framkvæmdastjóra Hönnunarmiðstöðvar 

kom fram að hún hefur velt fyrir sér mikilvægi þess að menningin og stoðir samfélagsins 

séu stöðugt í virku samtali sem báðir aðilar græði á. Hún hefur mótað ákveðna 

myndlíkingu til að útskýra hvernig hún sér fyrir sér að þetta samtal þurfi að ganga fyrir 

sig.70  

                                                
68 Harpa Rut Hilmarsdóttir í viðtali við höfund, 23. október 2018. 
69 Harpa Rut Hilmarsdóttir í viðtali við höfund, 23. október 2018. 
70 Halla Helgadóttir í viðtali við höfund, 8. nóvember 2018.  
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  Myndlíkingin, sem verður kölluð kúlukenningin hér, gengur út á að kortleggja 

menningarlegar samfélagsstoðir út frá listamanninum sjálfum. Þannig er listamaðurinn 

miðja myndlíkingarinnar og kúlan í miðjunni stendur fyrir hann. Utan um kúluna í 

miðjunni hleðst lag af kúlum sem marka verk og verkefni sköpuð af listamönnum. Næsta 

kúlulag stendur fyrir menningarverkefni og hátíðir sem skapa einhvers konar grundvöll 

fyrir frjálsa miðlun listaverka, utan um það hlaðast lítil einkarekin fyrirtæki listamanna á 

borð við hljómsveitir og listhópa. Utan um litlu fyrirtækin hlaðast minni söluvettvangar 

fyrir listir, svo sem lítil gallerí, lítil hönnunarstúdíó eða litlar útgáfur. Næsta lag 

samanstendur af stærri fyrirtækjum sem stuðla að sköpun sem gjarnan felur í sér ákveðinn 

gróða, það eru fyrirtæki á borð við Saga Film og stórar auglýsingastofur líkt og 

Brandenborg. Síðasta lagið stendur fyrir öll stærri fyrirtæki landsins sem og fjölmiðla, þar 

má finna Stöð 2, Gamma, bankana og þau fyrirtæki sem nýta sér menningu eða listir til 

auglýsinga eða útlitshönnunar fyrir fyrirtækið.71  

   Halla telur að til þess að koma á virkum samskiptum milli listamannsins og allra 

þeirra menningarlegu laga sem umvefja hann, verði að seytla fjármagn inn í miðju (til 

listamanns) að utan (frá markaðsöflum) og sömuleiðis verði að seytla einhver verðmæti 

úr miðjunni og út að ysta laginu, þá loksins fá listamennirnir verðskuldaða 

viðurkenningu frá öllum lögum samfélagsins: 

 

Eins og til dæmis Ragnar Kjartanssson, hann vinnur með húmor. Ég vil 
meina að hugmynd sem Ragnar Kjartansson fær, verði innblástur 
einhvers sem gerist í ysta laginu. Þetta er virðiskeðja sem við 
viðurkennum ekki. Hópurinn með peningana hefur áhuga á 
listamanninum og finnst hann spennandi en það er mjög mikið 
skilningsleysi, listamaðurinn fyrirlítur aftur á móti þá sem eiga 
peningana um leið og hann þarf á þeim að halda.72 
 

Á næstu blaðsíðu má sjá skýringarmynd af kúlukenningu Höllu þar sem 

listamaðurinn er staðsettur í miðjunni og hin veigamiklu markaðsöfl eru yst. Blái 

liturinn táknar það sem þyrfti að seytla inn að miðju og út frá miðjunni.  

                                                
71 Halla Helgadóttir í viðtali við höfund, 8. nóvember 2018. 
72 Halla Helgadóttir í viðtali við höfund, 8. nóvember 2018. 
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Með þessari skýringarmynd er auðvelt að sjá fyrir sér hvaða hlutverki menningarverkefni 

gegna innan samfélagsins, bæði gagnvart listamanninum sjálfum sem og 

samfélagsgerðinni. Menningarverkefni eru vettvangur skapaður til að búa verkum eða 

verkefnum listamannsins rými til að líta dagsins ljós og eiga í samtali við samfélagið og 

í samtali við aðra listamenn. Menningarverkefnin eru leið til að koma á framfæri 

fjölbreyttri list á jafnræðisgrundvelli. Mánuður Myndlistar gengur ekki út á að afla tekna 

með listunum heldur að auka þekkingu almennings á menningunni, verkefnið er þar af 

leiðandi menntunartól sem reynir að eiga í samtali við marga kima samfélagsins samtímis.  

 

v. Framkvæmd menningarverkefna – fjármagn og rekstur 

Í skýrslunni sem fylgir þessari rannsókn er hægt að lesa sér til um það hvernig 

menningarverkefnið Mánuður Myndlistar var rekið, skipulagt og fjármagnað. Þar kemur 

fram að helstu áskoranir verkefnisins séu þær að fjármagn sem rennur til þess er af 

skornum skammti og fjöldi starfsmanna takmarkast við einn verkefnastjóra. Því er rekstur 

verkefnisins nokkuð einfaldur, en engu að síður þarf að huga að honum af fullri alvöru. 

Með því að horfa á reksturinn og móta viðskiptaáætlun með þessar áskoranir í huga gætu 

fundist ákveðnar framtíðarlausnir við þeim vandamálum sem verkefnið stendur frammi 

fyrir í dag.  

  Hér verður gefin einföld mynd af því hvað hafa ber í huga þegar viðskiptaáætlun 

er unnin. Það sem á eftir fer er byggt á bókinni Business Model Generation eftir 
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Alexander Osterwalder og Yves Pigneur sem ætlað er að aðstoða þá sem vilja reka 

fyrirtæki, eða eru frumkvöðlar á einhvern hátt, við að hugsa um rekstur sinn á mjög 

einfaldan máta og skilja hann betur. Það sem þeir Osterwalder og Pigneur hvetja lesanda 

til að gera er að fylla út ramma viðskiptahugmyndar (e. Business Model Canvas). 

Ramminn byggist upp af níu rekstrareiningum sem hægt er að skipta í tvo flokka sem 

höfða til tilfinninga annars vegar og til hins rökræna hins vegar, svolítið eins og vinstra 

og hægra heilahvelið. Þær einingar sem höfða til rökhugsunarinnar eru lykilsamstarf, 

lykilstarfsemi, lykilauðlindir, kostnaðaruppbygging og ávinningur í boði. Hinar sem 

höfða til tilfinninga eru samskipti við viðskiptavini, leiðir í viðskiptum, tekjustreymi og 

hópar viðskiptavina.73 Osterwalder og Pigneur vilja að ramminn sé prentaður út á stóra 

pappírsörk eða teiknaður upp á tússtöflu þannig að hann virki sem lifandi tól í rekstrinum 

og geti breyst samhliða þróun hans. Undir hverri rekstrareiningu fyllir rekstraraðilinn út 

í reitina sem tilheyra hverri rekstrareiningu og á þannig að geta áttað sig á heildarmynd 

rekstursins.74 Þessi leið til að framkalla heildarmynd nýtist við framkvæmd lítils 

menningarverkefnis jafnt og við rekstur stærra fyrirtækis.  

  Viðskiptaáætlun getur verið hjálplegt tæki til að skilgreina rekstur þó að reksturinn 

byggist minna á fjármagni og meira á hugsjón og samstarfi. Ef verkefnið á að þjóna 

ákveðnum hópi fólks og hafa skýran tilgang verður að skilgreina alla þá þætti sem fram 

koma í ramma viðskiptahugmyndar: Þú verður að geta skilgreint lykilsamstarf, 

lykilstarfsemi og lykilaðila verkefnisins, þú verður að átta þig á ávinningum verkefnisins, 

þeim hópum viðskiptavina sem verkefnið miðar að, hvernig þú ætlar að haga samskiptum 

þínum við þá og hvaða leiðir þú ætlar að fara. Að sjálfsögðu þarftu líka að átta þig á 

kostnaðaruppbyggingunni sem og tekjustreymi verkefnisins, þó það sé bara í eina átt. 

Yfirsýnin er mikilvæg því hún hjálpar verkefnastjóra að átta sig á umfangi þess verkefnis 

sem maður hefur í höndunum og hún rammar inn tilgang, markmið og leiðir að 

framkvæmd þess.  

  Ef Mánuður Myndlistar er til dæmis teiknaður upp í þennan ramma birtist 

tilgangur hans með skýrum hætti.75 Þar kemur fram að Mánuður Myndlistar er ekki rekinn 

í gróðraskyni heldur frekar af þeirri hugsjón að leggja aukna þekkingu til menningarlífsins 

og byggja brú milli listamanna og almennings. Þarna kemur jafnframt fram að þeir aðilar 

sem kastljós Mánaðar Myndlistar beinist að eru annars vegar meðlimir SÍM og starfstétt 

                                                
73 Osterwalder og Pigneur, Business Model Generation, 16-17. 
74 Osterwalder og Pigneur, Business Model Generation, 42. 
75 Sjá viðauka nr. 4. 
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myndlistarmanna og hins vegar samfélagið eða almenningur. Hagsmunir 

myndlistarmanna eru í fyrirrúmi verkefnisins en á móti kemur vilji til að fara í virkt 

samfélagslegt samtal sem stuðlar að menningarlegri menntun þjóðarinnar. Tekjustreymi 

Mánaðar Myndlistar er því ekki peningalegs eðlis heldur þekkingafræðilegs, þó vissulega 

þurfi fjármagn til að framkvæma ákveðna þætti verkefnisins. En verkefninu fylgja, eins 

og svo oft er með menningarverkefni, aðeins útgjöld og engar tekjur. Þær áskoranir er 

varða fjármagn og fjölda starfsfólks koma skýrt fram í þessum ramma 

viðskiptahugmyndar: Ef maður rýnir vel í hann sést að samstarf er orð sem kemur oft upp 

í rammanum. Möguleg lausn á takmörkuðu fjármagni er einmitt frekara samstarf; 

utanaðkomandi samstarfsaðilar gætu þá lagt fjármagn sitt í framkvæmd ákveðinna 

verkefna innan Mánuðar Myndlistar og komið þannig til móts við þann peningaskort sem 

verkefnið horfist í augu við. Þá þyrfti Mánuður Myndlistar ekki að ráða inn fleiri 

starfsmenn í sjálft verkefnið heldur kæmi auka starfskraftur frá hverjum samstarfsaðila 

að gagni í samstarfsverkefnum.  
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Lokaorð 

Spurningunni, sem fram kom í upphafi rannsóknarinnar, hvað eru menningarverkefni og 

til hvers eru þau? er nú hægt að svara nokkuð ítarlega með því að skoða það sem fram 

hefur komið. Menningarverkefni ættu að vera jafnréttisgrundvöllur menningarlegrar 

miðlunar sem skapar fjölbreytta þekkingu í samfélaginu. Þau eiga að gagnast sem 

hjólastígar menningarstarfs og opna á nýja möguleika til menningarmiðlunar. Menningin 

í sjálfri sér er mannrækt og hluti af þeirri mannrækt er menntun, menningarverkefni eiga 

því að stuðla að opnum vettvangi listamanna og almennings þar sem menntun og 

mannrækt eiga sér stað í nafni menningar, þannig verða menningarverkefni einn 

grundvöllur sjálfsmentunar. Oftar en ekki eiga afurðir menningar á borð við 

myndlistaverk þó stóra hlutdeild í menningarverkefnum en þá virkar menningaverkefnið 

eins og boðleið samskipta milli myndlistarverksins og áhorfandans. Tilgangur 

menningarverkefna er sömuleiðis að skapa vettvang fyrir listamenn til frjálsrar sköpunar 

og miðlunar, óháð kröfum markaðsafla eða ríkis. Ein helsta áhersla menningarverkefna á 

að vera að efla samtalið milli listamannsins og samfélagsins. Menningarverkefni eru 

beintengd verkum og verkefnum listamanna og eiga að opna dyr fyrir listamenn að 

samfélagshópum sem annars væri erfitt fyrir þá að nálgast. Þegar menningarverkefni eru 

skipulögð er mikilvægt að skilgreina tilgang og sérstöðu verkefnisins, bæði fyrir þá sem 

taka þátt í verkefninu og þá sem eru áhorfendur þess. Skýr rekstraráætlun þarf að fylgja 

slíkum verkefnum því oftast eru margir hagsmunaaðilar tengdir menningarverkefnum 

með ólíkar þarfir sem mikilvægt er að þjóna.  

 En líkt og rassálfarnir í Matthíasarskógi Ronju Ræningjardóttur verðum við að 

halda áfram að spyrja akkuru? Afhverju er allt sem hér er upptalið mikilvægt? Hverju 

breytir þetta fyrir okkur? Styrmir Gunnarsson fyrrum ristjóri Morgunblaðsins svarar 

þeirri spurningu svona: 

 

Uppbygging blómstrandi menningar á 20. öld og það sem af er nýrri öld 
er ævintýri líkust. Við eigum ekkert að gefa eftir í þeim efnum. Það er 
ekki pólitík fyrri alda sem heldur uppi nafni Íslands. Það er 
menningararfleifðin.76  
 

                                                
76 Styrmir Gunnarsson, „Fjármögnun menningarstarfsemi,“ 3. júlí 2011.  
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Styrmir er þarna að tala um þjóðmenningu og gildi hennar fyrir sjálfsmynd þjóðar, en ef 

við tökum þetta út fyrir þjóðlegt samhengi og setjum það í alþjóðlegt samhengi, sjáum 

við að menningin er ekki einungis menntunar – og mannræktunartól samtímans, heldur 

miðlunartæki kynslóðanna, þvert á landamæri, sem lifir af tímans tönn. Í þessu finnum 

við mikilvægasta hlutverk menningarinnar fyrir mannkynið; menningin er það fyrirbæri 

sem lifir endalaust í formi sagna, listaverka, þekkingar, bókmennta, tónlistar, vísinda og 

svo mætti lengi telja. Menningin er leið mannkynsins til að sigrast á tímanum og eiga í 

samskiptum við löngu liðna fortíð sína sem og fjarlæga framtíð. Menningin, má því 

segja, stendur fyrir ódauðleika mannkynsins. Menningarverkefni eru liður í þessu 

samtali, hluti af ódauðleikanum, og þess vegna skipta þau máli.  
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