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Ágrip 
 
Þessi ritgerð er unnin til BA-prófs í listfræði við Háskóla Íslands. Með rannsókninni 

er leitast við að kanna hvaða vægi þátttaka í listkaupstefnum hefur fyrir gallerí. Skipta 

má ritgerðinni í tvo hluta en í fyrri hlutanum er fyrst og fremst stuðst við fræðilegar 

heimildir. Þar er fjallað um listheima og listmarkaði. Greint er frá hlutverki og 

starfsemi gallería og listkaupstefna og samanburður gerður á listkaupstefnum og 

öðrum listviðburðum. Þar að auki er skyggnst inn í heim einkasafnara. Dregin eru 

fram áhrif þess að taka þátt í listkaupstefnum og í lok kaflans er staða íslenskra 

gallería á listkaupstefnum könnuð. 

Í seinni hlutanum er unnið úr þremur viðtölum sem höfundur tók við gallerista frá 

þremur galleríum í Reykjavík. Greint er frá svörum viðmælenda og þau borin saman 

og sett í samhengi við fræðilega kaflann.  

Að lokum eru niðurstöður dregnar saman sem fengust með greiningu á svörum 

viðmælenda, með fræðilega kaflann til hliðsjónar. Helstu ástæður fyrir þátttöku 

gallería í listkaupstefnum eru að þær eru ómissandi vettvangur fyrir tengslamyndun 

og kynningu á listamönnum. Án þátttöku í listkaupstefnum gætu galleríin ekki staðið 

undir sér til lengri tíma ef þau næðu ekki til alþjóðlegs markaðs með öðrum hætti. 

Ókostirnir eru margir en kostirnir eru þeim yfirsterkari. 
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Inngangur 

Listkaupstefnur eru samkomustaðir gallería, einkasafnara, listamanna, sýningarstjóra, 

safnstjóra og fleiri innan listheima. Þær eru vettvangur fyrir gallerí hvaðanæva að úr 

heiminum til þess að koma listamönnum sínum á framfæri, setja upp bása í nokkra 

daga og selja myndlist þeirra. Galleríum hefur fjölgað hratt síðan um síðustu aldamót1 

og um leið hafa ótal listkaupstefnur litið dagsins ljós en útbreiðslunni hefur verið líkt 

við faraldur.2 

Í ritgerðinni er leitast við að greina hvaða vægi þátttaka í listkaupstefnum hefur 

fyrir gallerí. Henni má skipta í tvo hluta. Í fyrri hlutanum er fyrst og fremst stuðst við 

fræðilegar heimildir og þær metnar og bornar saman. Ritgerðin hefst á umfjöllun um 

ólíkar hugmyndir fræðimanna um listheima og listmarkaði, þ.e. umhverfið þar sem 

listkaupstefnur, og fleiri umfjöllunarefni ritgerðinnar, eiga sér stað. Því næst er fjallað 

um hlutverk og starfsemi gallería og listkaupstefna og listkaupstefnur bornar saman 

við tvíæringa og uppboð sem eru dæmi um aðra listviðburði. Fjallað er um 

einkasafnara (hér eftir: safnarar) sem mynda kjarna viðskiptavina gallería. Rætt er um 

listkaupstefnur sem vettvang fyrir tengslamyndun og kynningu á listamönnum og 

galleríum. Að lokum er kannað hvernig íslenskur listmarkaður kemur við sögu í 

umræðunni um listkaupstefnur. 

Seinni hluti ritgerðarinnar samanstendur af viðtölum við gallerista frá i8 galleríi, 

Hverfisgalleríi og BERG Contemporary (hér eftir: i8, Hverfisgallerí og BERG) um 

þátttöku galleríanna í listkaupstefnum. Með þeim hætti er litið á rannsóknarefnið út 

frá sjónarhorni íslenskra gallería og staða þeirra og erlendra gallería á listkaupstefnum 

og listmörkuðum borin saman. Einnig eru svör viðmælenda sett í samhengi við 

fræðin. Viðmælendur voru Þorlákur Einarsson, einn af stjórnendum i8, Sigríður L. 

Gunnarsdóttir, eigandi og framkvæmdastjóri Hverfisgallerís og Ingibjörg Jónsdóttir, 

stofnandi og eigandi BERG. Viðtalsspurningunum er skipt í þemu en hin 

mikilvægustu snúast um viðskipti og viðskiptavini, tengslanet, markaðssetningu og 

samkeppni. Viðtölin voru hálfstöðluð, þ.e. höfundur studdist við sama 

spurningaramma í öllum viðtölum en spurningarnar voru opnar svo hvert viðtal fékk 

                                                
1 Christian Morgner, „The Art Fair as Network,“ The Journal of Arts Management, Law and 
Society 44 (2014): 37, sótt 25. maí 2018, doi: 10.1080/10632921.2013.872588 
2 Don Thompson, The $12 Million Stuffed Shark: The Curious Economics of Contemporary 
Art (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 170. 
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svigrúm til þess að þróast.3 Allir viðmælendur ritgerðarinnar skrifuðu undir upplýst 

samþykki. Viðtölin eru einnig notuð sem heimild í fyrri hluta ritgerðarinnar til 

ítrekunar á umfjöllunarefni sem þar koma fram og til þess að kalla fram vangaveltur. 

Nánar er greint frá galleríunum í viðtalskafla ritgerðarinnar (11. kafli, bls. 30). 

Í ljósi þess að listkaupstefnur eru svo stór þáttur í listheimum er við hæfi að skoða 

kosti þeirra og galla og kanna hvers vegna gallerí taka þátt í þeim. 

 

1. Listheimar 

Margir hafa gert tilraun til þess að skilgreina listaverk, listheima, listamenn og fleiri 

hugtök tengd listum. Þeir sem hafa list að hugðarefni virðast oft hafa þörf fyrir að 

móta nýja skilgreiningu á hinum margræðu hugtökum í stað þess að fallast á eina 

þeirra sem fyrir eru. Útkoman er sú að fáir eru fullkomlega sammála um nákvæmustu 

skilgreininguna en hér verður komið inn á umfjöllun nokkurra fræðimanna og 

hugmyndir þeirra um list og listheima. Eðlilegt er að kanna til hvers er vísað með 

hugtakinu „listheimar“ en líkt og kom fram í inngangi ritgerðarinnar eiga 

listkaupstefnur sér stað í listheimum. Með umfjöllun um listheima er því gerð grein 

fyrir baksviði rannsóknarinnar. 
 

1.1 Skilgreiningar fræðimanna 
Bandaríski heimspekingurinn Arthur C. Danto (1924-2013) setti fyrstur fram orðið 

„listheimur“ sem hugtak í ritgerð sinni Listheimurinn (e. The Art World) árið 1964. 

Þar útskýrir hann að það sem gerir list að list eru ekki sýnilegir eiginleikar 

listaverksins heldur ósýnilegir og óáþreifanlegir þættir. Máli sínu til stuðnings notar 

Danto Brillo-kassa Andy Warhol sem dæmi en þá bjó Warhol til sem eftirgerðir af 

kössum í birgðageymslum stórmarkaða. Þar sem eftirgerðin lítur eins út og 

frumgerðin liggur í augum uppi að þörf sé á einhverju öðru en hinu sjónræna til þess 

að aðgreina kassana og segja til um hverjir eigi heima í listheiminum og hverjir ekki. 

Enn fremur skapar Danto fígúruna eða þverhausinn Testadura sem neitar að tiltekið 

abstraktverk sé málverk og segist einungis sjá svarta og hvíta málningu. Testadura 

hefur ekki þekkingu á listkenningum og stendur því utan listheimsins. Kjarninn í 
                                                
3 „Viðtalstækni,“ Miðstöð munnlegrar sögu, sótt 15. janúar 2019, 
https://munnlegsaga.is/index.php?page=vidtalstakni 
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ritgerð Dantos er sá að listkenningar gera listina mögulega. Listkenningin tekur 

Brillo-kassana úr raunverulega heiminum og kemur þeim inn í listheiminn. Danto 

skrifar: „Að sjá eitthvað sem list krefst einhvers sem augað fær ekki greint – 

andrúmslofts listkenninga, þekkingar á sögu listarinnar: listheims.“4 

Bandaríski heimspekingurinn George Dickie (f. 1926) er á sama máli og Danto að 

því leyti að ekki sé hægt að skilgreina hvað sé list út frá sýnilegum einkennum 

hennar.5 Aftur á móti setur hann fram stofnunarkenningu sína árið 1969 og þróar 

áfram til ársins 1984. Með kenningunni vill Dickie túlka listina sem stofnun en með 

því á hann við að listaverk séu list vegna stöðu þeirra innan ramma stofnunar.6 

Samkvæmt Dickie er listheimurinn heild allra listheimskerfa, þ.e. listheimurinn er 

safn ólíkra kerfa svo sem málaralistar, bókmennta og balletts. Ástæðan fyrir því að 

kerfi eins og hundasýningar og hestasýningar teljist ekki til listheimskerfa er að 

„listheimurinn er menningarlega mótaður – eitthvað sem meðlimir þjóðfélagsins hafa 

í sameiningu gert að því sem það er í tímans rás.“7 Margbreytileiki listaverkanna gerir 

það að verkum að innan listheimsins er talsverð fjölbreytni, jafnvel óreiða, en 

stofnunarkenningin gengst undir hana enda tekur hún mið af menningu og sögu 

mannsins.8 Dickie segir: „Listaverk er list þegar einhver hefur lýst því yfir að það sé 

list.“9 

Félagsfræðingurinn Howard S. Becker (f. 1928) lýsir því hvernig listaverk verður 

til fyrir tilstilli einstaklinga. Samvinna ýmissa aðila gerir verkið að veruleika,10 svo 

sem þeirra sem fá hugmyndina, þeirra sem standa á bak við hin ólíku verkefni 

framleiðslunnar og þeirra sem bregðast við verkinu og meta það að verðleikum.11 

Becker kallar slíkt samansafn athafna listheim og segir því að „listheimar, frekar en 

                                                
4 Arthur C. Danto, „Listheimurinn,“ í Listhugtakið í heimspeki samtímans, ritstj. og þýð. 
Gunnar Harðarson (Reykjavík: Heimspekistofnun – Háskólaútgáfan, 2013), 57-61, 58-59. 
5 George Dickie, „Stofnunarkenningin um list,“ í Listhugtakið í heimspeki samtímans, ritstj. og 
þýð. Gunnar Harðarson (Reykjavík: Heimspekistofnun – Háskólaútgáfan, 2013), 74. 
6 Sama rit, 67. 
7 Sama rit, 78. 
8 Sama rit, 78. 
9 George Dickie, „Defining Art,“ American Philosphical Quarterly 6, nr. 3 (1969): 256, sótt 7. 
desember 2018 
https://www.jstor.org/stable/pdf/20009315.pdf?refreqid=excelsior%3Aa0bf9d42272f968a94b
2c3da1e35cf01 - Þýð. höfundar (e. „a work of art is an object of which someone has said, ‘I 
christen this object a work of art’“). 
10 Howard S. Becker, Art Worlds (Berkeley: University of California Press, 2008), 1. 
11 Sama rit, 4. 
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listamenn, búi til listaverk.“ 12  Rök Becker gefa til kynna að nálgun hans að 

listheimshugtakinu sé af félagsfræðilegum toga og frábrugðin hugmyndafræði Danto 

og Dickie. Becker leggur meiri áherslu á listheiminn sem tengslanet13 og skipulagða 

verkaskiptingu ýmissa aðila14 og því má segja að einstaklingurinn gegni veigameira 

hlutverki en kenningar eða stofnanir og sé hæfari til þess að tilgreina hvað sé list og 

hvað ekki.15 Aftur á móti má benda á að miðað við kenningu Becker stæði Testadura 

enn utan listheimsins þar sem hann virðist ekki meta verkið að verðleikum og sýnir 

engin tilfinningaleg viðbrögð.16 Becker fjallar sérstaklega um gallerí sem einn af 

þáttum listheimanna í bókinni Art Worlds17  en þau gegna stóru hlutverki fyrir 

viðfangsefni þessarar ritgerðar.  

Að lokum má koma inn á hugmyndir félagsfræðingsins Pierre Bourdieu (1930-

2002) en líkt og Becker og Dickie einskorðast kenningar hans ekki við myndlistina 

heldur eiga þær við um margs konar menningu. Bourdieu lýsir því hvernig ólíkar 

félagslegar stöður innan hvers menningarsviðs stafi af misjafnri dreifingu auðmagns18 

en m.a. fjallar hann um efnahagslegt, táknrænt og menningarlegt auðmagn en hið 

síðastnefnda helst í hendur við menntun einstaklings. Hann leggur þannig áherslu á 

stéttaskiptingu og segir listaverk aðeins vekja áhuga og hafa þýðingu fyrir manneskju 

sem býr yfir hinu mesta menningarlega auðmagni.19 Þannig má segja að hin ráðandi 

stétt hafi vald til þess að segja til um listrænt gildi en ekki listheimurinn í heild eins og 

kenning Becker segir. Hins vegar er Bourdieu sammála Becker að því leyti að 

listamennirnir eru ekki einu framleiðendur listaverka og viðurkennir mikilvægi 

annarra, svo sem gallerista og bókaútgefenda, fyrir verðmætasköpun þeirra.20 

                                                
12 Becker, Art Worlds, 198. Þýð. höfundar (e. „art worlds, rather than artists, make works of 
art“). 
13 Sama rit, 35. 
14 Sama rit, 197. 
15 Ynda Gestsson [Magnús Gestsson], „Commercial Galleries in Copenhagen, London and 
Reykjavík: a comparative study of the formations, contexts and interactions of galleries 
founded between 1985 and 2002“ (doktorsritgerð, University of Leicester, 2009), 38. 
16 Becker, Art Worlds, 13. 
17 Sama rit, 108. 
18 Pierre Bourdieu, The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature, ritstj. 
Randal Johnson (Cambridge, UK: Polity Press, 1993), 30. 
19 Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, þýð. Richard 
Nice (London: Routledge, 1989), 2-3. 
20 Bourdieu, Field of Cultural Production, 37. Galleristi er manneskja sem rekur eða stjórnar 
galleríi. Hugmyndir Bourdieu um ólíkar tegundir auðmagns eru áberandi þráður í rannsókninni 
og styrkja aðrar hugmyndir sem fram koma í ritgerðinni. 
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Greinilegt er að „list“ og „listheimar“ eru margræð hugtök en nú á dögum koma þau 

oft fyrir í skrifum án þess að fjallað sé sérstaklega um skiptar skoðanir á merkingu 

þeirra. 21  Allar benda kenningarnar á þætti sem mikilvægir eru í umfjöllun um 

listheima en öruggasta og jafnframt víðtækasta skilgreiningin er sú að allt sem tengist 

list á einhvern hátt tilheyri listheimum.22 

 

1.2 Landfræðileg skipting listheima 
Svo virðist sem þörfin fyrir að flokka allt og alla sé mönnum eðlislæg en net- og 

hnattvæðing nútímans gefur tilefni til þess að koma inn á landfræðilega skiptingu 

listheima. Skipting listheima eftir löndum væri einföld nálgun í þessu skyni en raunin 

er sú að landamæri listarinnar eru ekki alltaf auðséð. Til að mynda segir Ingibjörg 

Jónsdóttir í BERG að list eigi engin landamæri.23 Íslenskur listamaður getur skapað 

list í Bandaríkjunum, sýnt hana á Ítalíu og selt hana breskum safnara. Hvers lenskur er 

sá listheimur?  

Fræðimenn hafa velt fyrir sér landfræðilegri skiptingu listheima. Í bókinni Moving 

Targets 2 kannar Louisa Buck stöðu bresks listheims og kemst að því að breskir 

listamenn eigi sér engan sameiginlegan stíl eða miðil og að bresk list sé ekki 

„einangrað þjóðlegt fyrirbæri heldur fjölþættur þráður í alþjóðlegum listheimi.“24 Hún 

segir hlutverk listamanna, sýningarstjóra og gagnrýnenda ekki lengur útiloka hvert 

annað heldur geti sama manneskjan sinnt öllum störfum á sama tíma. Hún skrifar: 

„Mörk eru gljúp og flokkar eru til til þess eins að vera rofnir.“25 Slíkt gefur til kynna 

félagslegan sveigjanleika í listheimum.26 

                                                
21 Ynda Gestsson [Magnús Gestsson], „Commercial Galleries in Copenhagen,“ 32. 
22 Sama rit, 62. 
23 John Rogers, „Icelandic Art Powers Up: BERG Contemporary Has International 
Ambitions,“ Culture, Grapevine, 3. janúar 2018, sótt 4. desember 2018, 
https://grapevine.is/culture/art/2018/01/03/icelandic-art-powers-up-berg-contemporary-has-
international-ambitions/ 
24 Louisa Buck, Moving Targets 2: A User’s Guide to British Art Now (London: Tate 
Publishing, 2000), 7. Þýð. höfundar (e. „isolated national phenomenon, but rather as a 
vigorous and multifarious strand within an interconnected international art world“). 
25 Sama rit, 8. Þýð. höfundar (e. „boundaries are permeable and categories seem to exist only 
to be breached“). 
26 Ynda Gestsson [Magnús Gestsson], „Commercial Galleries in Copenhagen,“ 54. 
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Í grein eftir Marek Claassen, stofnanda ArtFacts,27 er sagt að hver þjóð eigi sér 

„hetjur“ líkt og í íþróttaheiminum og að listunnendur hverrar þjóðar samsami sig 

þeim. Hefðir og saga hafa mismunandi áhrif á þjóðir hvað varðar smekk þeirra og 

túlkun á sjónrænum táknum. Í greininni segir að þjóðir nýti alþjóðlega viðburði eins 

og listkaupstefnur, uppboð og tvíæringa, til þess að staðfesta stöðu „þjóðarhetjanna“ í 

listheiminum. Þar hittast þátttakendur í listheiminum til þess að „samþykkja hina 

útvöldu sem kandídata fyrir enn hærri stöðu.“28 Framangreint má túlka sem svo að 

þeir listamenn sem ná frama á alþjóðavettvangi séu jafnframt í hæstu stöðum innan 

listheima. 

 

1.3 Breyttir listheimar 
Becker fjallar um breytingar í listheimum ýmist sem samfelldar (e. continuous) eða 

byltingarkenndar (e. revolutionary). Þegar venjur þeirra sem búa til listaverk breytast, 

er um samfelldar breytingar að ræða þar sem aldrei er hægt að búa til nákvæmlega 

sama verkið aftur. Hann tekur leikrit sem dæmi þar sem leikarar gera stundum 

mistök 29  og þar að auki er áhorfendahópurinn alltaf misjafn. Byltingarkenndar 

breytingar eru þær sem leysa einhvern innan listheimsins af hólmi eða færa hann til. 

Sem dæmi nefnir hann jarðlist, sem ógnar sýningarstjórum og galleristum og þeirri 

stjórn sem þeir hafa á því hvernig listin kemur almenningi fyrir sjónir. Þar að auki 

ógnar hún þeim áhorfendum sem ekki eru reiðubúnir fyrir nýjar upplifanir.30 Af sömu 

ástæðu og hinni síðastnefndu má taka hugmyndalist sem dæmi. Alexander Alberro 

segir í bók sinni Conceptual Art and the Politics of Publicity að helsta markmið 

hugmyndalistar, sem kom til á sjöunda áratugnum, hafi verið að koma umróti á 

listheiminn.31 Hins vegar segir Ynda Gestsson (Magnús Gestsson, hér eftir: Ynda 

Gestsson) að listheimar eigi auðvelt með að aðlagast og þess vegna eigi t.d. 

                                                
27 „About us,“ ArtFacts, sótt 15. janúar 2019, https://about.artfacts.net/about.html - ArtFacts er 
vefsíða sem miðlar upplýsingum um frumlistmarkaðinn. 
28 Marek Claassen, „Artfacts.Net,“ Leonardo 45, nr. 3 (2012): 278-279, 279, sótt 7. desember 
2018, http://www.jstor.org/stable/41550646 - Þýð. höfundar (e. „recognizes the chosen ones as 
candidates for a higher level of performance“). 
29 Becker, Art Worlds, 301-302. 
30 Sama rit, 307. 
31 Alexander Alberro, Conceptual Art and the Politics of Publicity (Cambridge, MA: The MIT 
Press, 2003), 4, sótt 7. janúar 2019, 
https://books.google.is/books?hl=en&lr=&id=h9sx3X4s4FMC&oi=fnd&pg=PP14&dq=conce
ptual+art+and+the+politics+publicity&ots=i2DG4Xi4w-
&sig=2NfNPojGQnxH751BCFfjANEoTFQ&redir_esc=y#v=onepage&q=decenter&f=false 
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hugmyndalist auðveldara uppdráttar. Hún segir að listaheimar séu mannleg fyrirbæri 

og snúist ekki einungis um heimspekilegar vangaveltur heldur einnig um „félagslega 

uppbyggingu, mannleg samskipti og samkeppni.“32  Þetta má túlka sem svo að 

mannleg hegðun valdi bæði breytingum og aðlögun í listheimum. 

Seth Siegelaub, fyrrverandi galleristi í New York, sagði í upphafi 21. aldar að störf 

listamanna hefðu breyst vegna þess að listheimurinn líktist viðskiptaheiminum æ 

meira. Þar átti hann við þá tilhneigingu listamanna til að skapa sér öflugt vörumerki 

eða ímynd í þeim tilgangi að selja list sína eins víða og mögulegt er.33 Samkvæmt því 

má álykta að breytingar á listmörkuðum leiði til breytinga í listheimum en um hið 

fyrrnefnda verður rætt í næsta kafla. 

 

2. Listmarkaðir 

Segja má að listmarkaðurinn og listheimar séu ávallt samtvinnaðir. Færa má rök fyrir 

því að allt innan listheima hafi bein eða óbein áhrif á verðmæti listamanns eða 

listaverks og hafi þ.a.l. einnig áhrif á listmarkaðinn. Sýningargestir tala við aðra um 

sýningar sem þeir sækja, gagnrýnendur vekja athygli á listamönnum og listmenntun 

eflir skilning og eykur áhuga á list. Allt getur þetta haft áhrif á verðmæti listamanna 

og listaverka með einum eða öðrum hætti þótt rökin gætu þótt langt að fengin. 

Skilgreining Sarah Thornton á listmarkaðnum í bókinni Seven Days in the Art 

World er þrengri og mun algengari en sú sem lögð var fram hér að ofan. Hún segir að 

listmarkaðurinn vísi til sölu og kaupa á listaverkum og innan hans séu m.a. 

listaverkasalar, safnarar og uppboðshús. Svo virðist sem mörkin milli þess að standa 

innan listmarkaðsins og utan hans séu oft óljós. Til að mynda eru listasöfn oft talin 

utan markaðsins en Thornton hefur eftir sýningarstjóranum Robert Storr: „Starfsemi 

safna felur í sér að gera list verðlausa á ný. Þau taka verkið af markaðnum og koma 

því fyrir þar sem það verður hluti af hinum sameiginlega auði samfélagsins.“34 Hins 

                                                
32 Ynda Gestsson [Magnús Gestsson], „Commercial Galleries in Copenhagen,“ 60. Þýð. 
höfundar (e. „social constructs, human interactions and competition between agents“). 
33 Raimundas Malasauskas, „Interview with Seth Siegelaub,“ 31. mars 2004, sótt 7. janúar 
2019, http://16beavergroup.org/journalisms/2004/03/31/raimundas-interview-with-seth-
siegelaub/ 
34 Sarah Thornton, Seven Days in the Art World (London: Granta Publications, 2009), xii-xiv, 
xiii-xiv. Þýð. höfundar (e. „The function of museums is to make art worthless again. They take 
the work out of the market and put it in a place where it becomes part of the common 
wealth“). 
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vegar bendir bandaríski listfræðingurinn Noah Horowitz á að með kaupum á verkum 

taki söfn virkan þátt í listmörkuðum og með sýningarhaldi auki þau verðgildi 

listaverka og listamanna. Samkvæmt því eru söfn tvímælalaust hluti af 

listmarkaðnum.35 

Í grein sem Ynda Gestsson skrifar í Lesbók Morgunblaðsins árið 2007 eru 

listmarkaðir London og Reykjavíkur bornir saman og þar segir að í borgunum séu 

fleiri en einn listmarkaður. Máli sínu til stuðnings nefnir Ynda að í East End í London 

sé einn öflugasti markaður samtímalistar í Evrópu en á Old Bond Street og Cork 

Street beri meira á list af eldri toga og sem myndi annan markað. Hvað snertir 

íslenskan listmarkað nefnir hún i8 og Gallerí Fold sem eiga sér ólíka markhópa og 

eru því hluti ólíkra listmarkaða.36 Samkvæmt því virðist fjöldi listmarkaða ákvarðast 

af fjölda mismunandi markhópa en slík flokkun virðist rökrétt enda svipar henni til 

annarra markaða utan listheimanna. 

Listmörkuðum er hægt að skipta í frummarkaði og eftirmarkaði. Á frummörkuðum 

eru listaverk til sölu í fyrsta sinn en þegar verkin eru endurseld fer salan fram á 

eftirmörkuðum. Verk sem seld eru á frummörkuðum eru yfirleitt ódýrari heldur en á 

eftirmörkuðum þar sem listaverkasalar reyna að halda verðinu á frummörkuðum 

lægra en á eftirmörkuðum. Það getur verið erfiðara að kaupa á frummörkuðum vegna 

þess að salinn getur neitað sölu og biðlistar geta verið langir.37 Þess má geta að BERG 

hafnaði eitt sinn viðskiptum við safnara sem vildi kaupa öll verk tiltekins listamanns. 

Eftirgrennslan hafði leitt í ljós að safnarinn var þekktur fyrir gróðabrall.38 Þegar 

listaverkasali selur verk eftir virtan listamann getur skiptir máli hver kaupandinn er 

vegna þess að eigendasaga getur haft mikil áhrif á markaðsvirði listamannsins.39 Að 

því leyti getur orðspor og virði listamanns aukist þegar verk hans eru komin á 

eftirmarkað. 

 
                                                
35 Noah Horowitz, Art of the Deal (Princeton, NJ: Princeton University Press 2011), 18. 
36 Ynda Gestsson [Magnús Gestsson], „London og Reykjavík: Tvær borgir og margir 
listmarkaðir,“ Morgunblaðið, 1. september 2007, sótt 8. janúar 2019, 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1162888/ 
37 Thompson, $12 Million Stuffed Shark, 30. 
38 Viðtal höfundar við Ingibjörgu Jónsdóttur, stofnanda og eiganda BERG Contemporary, um 
þátttöku gallerísins í listkaupstefnum, 26. nóvember 2018. „Gróðabrall“ er þýðing höfundar á 
enska orðinu „flipping“ sem notað var í viðtalinu. Útskýring á orðinu „gróðabrall“ samkvæmt 
vefsíðu Snöru er „óheiðarleg fjármálastarfsemi.“ Sjá „Gróðabrall,“ Snara, sótt 15. janúar 
2019, https://snara.is/ 
39 Derrick Chong, „Marketing the Art Business,“ í The Art Business, ritstj. Iain Robertson og 
Derrick Chong (London: Routledge, 2008), 119. 
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2.1 Vaxandi markaður samtímalistar 
Mikil hagsæld ríkti víða um heim á níunda áratug síðustu aldar eða til ársins 1987 

þegar hlutabréfamarkaðurinn hrundi í New York og í London árið eftir en borgirnar 

eru meðal helstu listaborga heims. Mikill vöxtur og hnattræn útbreiðsla hafði þá orðið 

í fyrirtækjum starfandi á listmarkaðnum, t.d. í uppboðshúsunum Sotheby’s og 

Christie’s.40 Listmarkaðurinn hrundi skömmu síðar þegar verð snarlækkaði í Japan en 

Japanir höfðu að miklu leyti stuðlað að vexti hans árin á undan.41 Ástæðan fyrir því að 

tími leið á milli falls hlutabréfa- og listmarkaðsins var sú að þar sem hlutabréfaeign 

skilaði skyndilega minni arði tóku fjárfestar upp á því að ávaxta peninga sína með 

kaupum á myndlist í því skyni að öðlast skammtímahagnað. Í byrjun tíunda 

áratugarins tók verð á listmarkaðnum að hækka á ný.42 

Vænta má að vaxandi hagsæld listmarkaða stafi af auknum vinsældum 

samtímalistar. Ástæður þess eru margvíslegar. Bæði hefur menntun aukist og með 

henni hefur smekkur fólks á menningarlegum hlutum þróast. Þar að auki hefur hátt 

verðlag á sumri list kallað á athygli dagblaða og gert það að verkum að litið sé á list 

sem munaðarvöru.43 Önnur ástæða er sú að listáhugi fólks fylgir að miklu leyti stefnu 

eigin kynslóðar. Þar að auki er eldri list nú þegar í einkaeigu eða inni á söfnum og 

óvíst hvenær hún verður til sölu á ný.44 Að lokum má nefna að safnarar ferðast um 

heim allan og starfsemi listamanna dreifist um víðan völl. Í því sambandi má rifja upp 

umræðuna um landamæri listheima hér að framan en greiðar samgöngur hafa opnað 

víðar gáttir fyrir listmarkaði sem í kjölfarið hafa þanist út. 

Hinn aukna áhuga á samtímalist mætti einnig útskýra sem eitthvað sem kemur í 

stað trúar fyrir trúleysingja en þeirri hugmynd varpar Sarah Thornton fram í 

fyrrnefndri bók. Þar er listviðburðum líkt við kirkjusamkomur eða aðrar 

helgisamkomur, þangað sem fólk leitar í sameiginlegum tilgangi, deilir svipuðum 

áhugamálum og myndar samfélag.45 Hún skrifar: „Heimur samtímalistar er lauslegt 

                                                
40 Iain Robertson, „Art, religion, history, money,“ í Understanding International Art Markets 
and Management, ritstj. Iain Robertson (London: Routledge, 2005), 58. 
41 Morgner, „Art Fair as Network,“ 36. 
42 Robertson, „Art, religion, history, money,“ 58-59. Í bókinni Supercollector segir að ein af 
ástæðunum fyrir því að verð á listmarkaðnum hækki sé sú að valdamikil og efnuð elíta „komi 
sér saman um“ að borga hærra og hærra verð fyrir sum listaverk. Það komi sér vel fyrir 
elítuna, a.m.k. á meðan verðbólga eykst. Sjá Hatton, Rita og John A. Walker, Supercollector: 
A Critique of Charles Saatchi (Esher, Bretland: Institute of Artology, 2010), 124. 
43 Thornton, Seven Days, xv-xvi. 
44 Thompson, $12 Million Stuffed Shark, 239. 
45 Thornton, Seven Days, xiv. 
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tengslanet þar sem menningarkimar skarast og sameinast í trúnni á listina.“46 Til vitnis 

um kenningu sína vitnar Thornton í safnara: „Ég er trúleysingi, en ég trúi á listina. Ég 

sæki gallerí líkt og móðir mín sótti kirkjur. Það hjálpar mér að skilja hvernig ég lifi.“47  

 

3. Gallerí og verðmætasköpun 

Sambandið milli peninga og lista á sér langa sögu og enn fremur hefur trú verið 

viðloðandi tengslin en sjá má vísanir í peninga og trú í fjölmörgum listaverkum, t.d. í 

málverkinu Peningavíxlarinn og konan hans. 48  Sameining hins andlega (lat. 

intellectus) og hins efnislega (lat. res) hefur verið grundvöllur hugmynda um 

verðmæti listaverka á Vesturlöndum síðan á endurreisnarárunum. Áður fyrr voru 

skilin milli hins andlega og efnislega ekki skýrari en svo að þá var mynt slegin með 

mynd af Kristi.49 

 

3.1 Bourdieu og verðmæti listaverka 
Heimfæra má hið efnislega og hið andlega yfir á hugmyndir Bourdieu um 

efnahagslegt auðmagn (e. economic capital) og táknrænt auðmagn (e. symbolic 

capital). Með því að afneita hinu efnahagslega auðmagni til að byrja með, geta 

listaverkasalar safnað táknrænu auðmagni, þ.e.a.s. unnið sér frægð og góða ímynd, 

sem síðar getur breyst í efnahagslegt auðmagn.50 

Í kafla 1.1 (bls. 4) kemur fram að Bourdieu viðurkennir hlutverk gallerista sem 

framleiðendur verðmæta listaverka. Hann kallar þá „menningarlega bankamenn“ (e. 

cultural bankers) sem sjá um að setja listaverkin á markað en hjá þeim sameinast listin 

viðskiptunum. Samkvæmt Bourdieu notfæra þeir sér vinnu listamannanna og bæta við 

„hinu heilaga“ (e. the sacred). Með sýningarhaldi eða annars konar markaðssetningu 

„vígja“ þeir verkin og fjárfesta orðstír sinn í þágu listamannsins og haga sér þannig 

sem „táknrænir bankamenn“ sem bjóða fram allt sitt táknræna auðmagn. Án þeirra 

                                                
46 Thornton, Seven Days, xi. Þýð. höfundar (e. „The contemporary art world is a loose network 
of overlapping subcultures held together by a belief in art“) . 
47 Sama rit, 93. Þýð. höfundar (e. „I’m an atheist, but I believe in art. I go to galleries like my 
mother went to church. It helps me understand the way I live“). 
48 Mynd 1. 
49 Robertson, „Art, religion, history, money,“ 37. 
50 Bourdieu, Field of Cultural Production, 75. 
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væri verkið ekkert annað en hráefni.51 Þess má geta að verðmæti listaverka og 

listamanna eykst einnig eftir öðrum leiðum, t.d. ef þeir sýna listaverk sín á 

nafntoguðum söfnum sem á móti veita listamönnunum táknrænt auðmagn. 

Kenningar Bourdieu eiga við um ýmiss konar menningarsvið en hér verður rætt um 

hvernig gallerí og myndlistarmenn koma við sögu innan listmarkaða. 

 

3.2 Hlutverk og saga gallería 
Gallerí gegna því hlutverki að vera „hliðverðir“ (e. gatekeepers) innan listheima. Með 

því er átt við að þau velji listamenn sem þau vinna með og kynni þá í von um að vekja 

athygli safnara, gagnrýnenda, sýningarstjóra og fleiri innan listheima.52 Þannig mynda 

þau nokkurs konar hlið á listmörkuðum. 

Velgengni listamanns veltur að miklu leyti á því hvernig viðkomandi gallerí 

stendur sig í að kynna hann og selja verk hans. Á móti kemur að gallerí reiða sig á 

virkni listamannsins en gallerí fá hluta af sölutekjunum. Ásamt því að halda uppi 

traustu sambandi við listamenn þurfa gallerí einnig að mynda góð sambönd við 

safnara til þess að ná árangri. Þau líta á sýningar sem samstarf og á listamenn sem 

samstarfsaðila.53 Edda Jónsdóttir, stofnandi i8, sagði í viðtali árið 2007 að sala á list 

væri persónuleg og að gott traust milli manna væri lykilatriði.54 

Í upphafi tíunda áratugarins varð mikil fjölgun gallería í helstu listaborgum heims, 

svo sem New York, London, París og Berlín.55 Ingibjörg Jónsdóttir í BERG segir að 

starfsemi gallería verði sífellt mikilvægari, m.a. með fjölgun listamanna og safnara 

því fyrir þá þurfi baklandið að vera öruggt. Hún nefnir að í Evrópu og Bandaríkjunum 

á áttunda og níunda áratug síðustu aldar hafi verið hálfgert „skammaryrði að vera 

galleristi [...] eins og óþarfa milliliður [...] eins og galleristinn kæmi ofan frá og reyndi 

að hafa áhrif á listamennina.“56  Á Íslandi tíðkaðist lengi að listamenn seldu verk sín 

beint út um vinnustofudyr sínar og borguðu sjálfir fyrir sýningarrými þar sem traust 

                                                
51 Bourdieu, Field of Cultural Production, 75-77. 
52 Olav Velthuis, Talking Prices. Symbolic Meanings of Prices on the Market for 
Contemporary Art (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005), 23-24. 
53 Chong, „Marketing the Art Business,“ 118-119. 
54 Einar Örn Jónsson, „Sóknarfæri íslenskrar myndlistar,“ blaðið, 16. febrúar 2007, sótt 4. 
desember 2018, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=358789&pageId=5747390&lang=is&q=galler%ED
%20Galler%ED%20i8 
55 Morgner, „Art Fair as Network,“ 36. 
56 Ingibjörg Jónsdóttir, 26. nóvember 2019. 
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þeirra á galleríum var lítið. Fyrirkomulagið hefur nú að miklu leyti breyst þar sem 

fleiri meta starfsemi gallería að verðleikum og listamenn losna undan viðskiptahlið 

vinnu sinnar.57 Þótt sölumennska og hagnaðarvon skipti máli ber að hafa í huga að 

gallerí setja upp sýningar með verkum sem almenningur hefur oft aldrei augum litið58 

og skipta sköpum hvað varðar aukið aðgengi fólks að samtímalist.59 

 

3.3 Stigveldi gallería og listamanna 
Hagfræðingurinn Don Thompson segir að á listmarkaðnum sé til staðar 

gallerípíramídi. Galleríin sem tróna á toppnum vinna með listamönnum sem hafa náð 

miklum árangri en meirihluti listamanna vinnur með galleríum neðar í píramídanum, í 

von um að komast hærra.60 Í rannsókn Jyrämä og Äyväri segir frá stigveldi gallería 

sem hefur mótast af orðstír og stöðu þeirra en jafnframt er þar tekið fram að æðstu 

galleríin hafi engin yfirráð yfir þeim sem neðar eru heldur sé stigveldið aðeins 

táknrænt.61 Hvað varðar íslensk gallerí nefnir Þorlákur Einarsson í i8 að á Íslandi sé til 

staðar stigveldi gallería og talar um i8, Hverfisgallerí og BERG sem jafningja „að því 

leyti að við erum að gera sambærilega hluti.“62 Samkvæmt Sigríði L. Gunnarsdóttur í 

Hverfisgallerí má einnig greina stigveldi íslenskra gallería en hún segir að aldur 

galleríanna ákvarði það. „Það er i8 og svo er Hverfisgallerí og svo er BERG.“63 

Ingibjörg Jónsdóttir í BERG sér ekki ástæðu til þess að velta fyrir sér stigveldi gallería 

eða flokka galleríin á einn eða annan hátt. Hver og einn sé einfaldlega að gera sitt.64 

Af svörunum að dæma sést hversu ósýnilegt stigveldið er og að tilvist þess sé ekki 

viðurkennd. Í kafla 1.2 (bls. 6) var fjallað um að listamenn hverrar þjóðar gætu 

hækkað stöðu sína á alþjóðagrundvelli með því að taka þátt í ýmsum listviðburðum. 

Með stigveldi gallería í huga má velta því fyrir sér hvort gallerí taki þátt í 

listkaupstefnum til þess að hækka stöðu sína í hinum alþjóðlega gallerípíramída. 

                                                
57 Ynda Gestsson [Magnús Gestsson], „London og Reykjavík,“ 1. september 2007. 
58 Velthuis, Talking Prices, 23. 
59 Ynda Gestsson [Magnús Gestsson], „Commercial Galleries in Copenhagen,“ 269. 
60 Thompson, $12 Million Stuffed Shark, 41. 
61 Annukka Jyrämä og Anne Äyväri, „Marketing Contemporary Visual Art,“ Emerald 28, nr. 6 
(2010): 725, sótt 7. desember 2018, doi: 10.1108/02634501011078129 
62 Viðtal höfundar við Þorlák Einarsson, einn af stjórnendum i8 gallerís, um þátttöku 
gallerísins í listkaupstefnum, 27. nóvember 2018. 
63 Viðtal höfundar við Sigríði L. Gunnarsdóttur, eiganda og framkvæmdastjóra Hverfisgallerís, 
um þátttöku gallerísins í listkaupstefnum, 3. desember 2018. 
64 Ingibjörg Jónsdóttir, 26. nóvember 2018. 
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Olav Velthuis nefnir í bók sinni Talking Prices að þrátt fyrir mikilvægi viðskiptanna 

segi galleristar að dreifing þeirra á listinni sé í þágu listasögunnar en ekki aðeins fyrir 

markaðinn.65 Samkvæmt myndlistarmanninum Jón B. K. Ransu hefur listamaður, sem 

fengið hefur inni hjá galleríi ofarlega í píramídanum, sterkari stöðu í 

samtímalistasögunni heldur en listamaður hjá galleríi sem er neðarlega í 

píramídanum. Enn fremur aukist verðmæti listaverka og listamanna eftir því sem ofar 

dregur66 en segja má að það stafi af auknu táknrænu auðmagni sem galleríin búa yfir, 

sbr. kenningu Bourdieu. Jón telur að áður fyrr hafi listfræðingar og listgagnrýnendur 

séð um að skrásetja listasöguna en að nú sé það í höndum gallerista, sýningarstjóra og 

safnara.67 Í því sambandi má segja að hlið gallería hafi áhrif á hvað fái athygli og 

hvað sé skrásett. Hér vaknar sú spurning hvort gallerí séu hluti af hinni ráðandi stétt 

listheima í hugmyndum Bourdieu (kafli 1.2, bls. 4). 

Louisa Buck og Judith Greer halda því fram að velgengni í sölu geti haft skaðleg 

áhrif á ímynd listamanns ef hún kemur í veg fyrir að hann taki áhættu.68 Hugmynd 

þeirra gefur til kynna að listamaðurinn og galleristinn hafi tilhneigingu til þess að 

fóðra markaðina með því sem þeir kalla eftir. Samkvæmt því hafa gallerí ekki 

eingöngu áhrif á listmarkaði heldur hafa þeir áhrif á hegðun gallería og listamanna. 

Þar geta listkaupstefnur skipt verulegu máli. 

 

4. Listkaupstefnur 

Starfsemi gallería hefur tekið miklum breytingum á síðustu áratugum í takt við 

breyttar áherslur listmarkaða. Árlegar listkaupstefnur gegna nú mikilvægu hlutverki 

innan listmarkaða en líkt og kom fram í inngangi ritgerðarinnar eru listkaupstefnur 

vettvangur þar sem gallerí koma saman hvaðanæva að úr heiminum og setja upp bása 

í nokkra daga í senn og selja þar listaverk.69 Þátttaka í listkaupstefnum hefur breytt 

því hvernig gallerí bera sig að í viðskiptum. Í stað lágværra samræðna í sjálfu 

galleríinu fara þær fram í þrengslum og mannmergð kaupstefnanna og það kann að 

                                                
65 Velthuis, Talking Prices, 21. 
66 Jón B. K. Ransu, Listgildi samtímans: Handbók um samtímalist á Íslandi (Reykjavík: Jón 
Bergmann Kjartansson Ransu, 2012), 52. 
67 Sama rit, 51-52. 
68 Louisa Buck og Judith Greer, Owning Art: The Contemporary Art Collector’s Handbook 
(London: Cultureshock Media, 2006), 55. 
69 Thompson, $12 Million Stuffed Shark, 169. 
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vera að viðskiptavinurinn heimsæki aldrei sjálft galleríið sem selur honum verk. Auk 

þess að vera galleríum ómissandi söluvettvangur eru kaupstefnur einnig 

samkomustaðir listamanna, safnara, listgagnrýnenda og fleiri.70 Þær eru hentugar fyrir 

listhungraða safnara til þess að uppgötva nýja listamenn og kaupa list með skilvirkum 

hætti þar sem aragrúi verka er til sýnis á sama stað. Tímaramminn er þröngur en mörg 

tengsl skapast. 71  Virk þátttaka gallería í listkaupstefnum þýðir hins vegar að 

starfsmenn þeirra verja minni tíma í sjálfu galleríinu og hátt þátttökugjald auk ýmiss 

konar umsýslu, svo sem undirbúnings, frágangs og ferðalaga, leiðir af sér háan 

kostnað.72 Samt sem áður eru listkaupstefnur eftirsóttar og eru galleríum ómissandi 

tekjulind. Á vefsíðu Sotheby’s Institute of Art kemur fram að um 40-50% af sölu 

flestra gallería fari fram á listkaupstefnum.73  

 

4.1 Uppruni og þróun listkaupstefna 
Samheiti orðsins listkaupstefna er listamessa og líklega er það algengara í notkun en 

hið fyrra. Orðið vekur hins vegar upp hugmyndir tengdar trúarlegum athöfnum og 

ætla má að orðið messa sé oftar notað í þeim tilgangi. Enska orðið yfir listkaupstefnu 

er art fair. Fair er komið af latneska orðinu feria sem þýðir helgur dagur en er einnig 

tengt latneska orðinu festum sem merkir hátíð eða veisla. 74  Þýska orðið yfir 

listkaupstefnu er Messe og það er komið af latneska orðinu missa sem vísar til síðustu 

kvöldmáltíðarinnar. 75  Uppruni orðsins listamessa minnir á ævagamlan uppruna 

listviðburðarins sem var af trúarlegum toga. Um var að ræða trúarlegar hátíðir í 

fornöld þar sem handverk var til sölu og tiltekinn trúarboðskapur var breiddur út. Þeir 

sem þangað lögðu leið sína voru meðal annars kaupmenn frá héruðum í kring sem 

                                                
70 Tamar Yogev og Thomas Grund, „Network Dynamics and Market Structure: The Case of 
Art Fairs,“ Sociological Focus 45 (2012): 24, sótt 7. desember 2018, doi: 
10.1080/00380237.2012.630846 
71 Horowitz, Art of the Deal, 131. 
72 Thompson, $12 Million Stuffed Shark, 172. 
73 Alina Girshovich, „Art Fairs, Biennials, and the Contemporary Art Landscape,“ Sotheby’s 
Institute of Art, 15. nóvember 2018, sótt 8. janúar 2019, 
https://www.sothebysinstitute.com/news-and-events/news/art-fairs-biennials-and-the-
contemporary-art-landscape/ 
74 G. M. Wrigley, „Fairs of the Central Andes,“ Geogragphical Review 7, nr. 2 (1919): 74, sótt 
7. desember 2018, 
https://www.jstor.org/stable/pdf/207772.pdf?refreqid=excelsior%3A831313d88748226341ba6
5ae14cfb367 
75 Christine Mohrmann, „Missa,“ Vigiliae Christianae 12, nr. 2 (1958): 67, sótt 7. desember 
2018, https://www.jstor.org/stable/pdf/1581953.pdf 
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fengu tækifæri til þess að mynda sambönd og bera saman bækur sínar.76 Smám saman 

varð kaupsýsluhugsunin að þungamiðju kaupstefnanna og hinn mikli mannsöfnuður 

hafði mikil efnahagsleg og samfélagsleg áhrif á viðkomandi svæði.77 Vegna aukinnar 

áherslu á kaupsýslu notar höfundur orðið „listkaupstefna.“ 

Fyrstu listkaupstefnurnar, í þeirri mynd sem nú þekkist, spruttu upp í útjöðrum 

listmarkaðsins, svo sem í Köln í Þýskalandi og Basel í Sviss. Í borgum eins og New 

York, London og París voru þegar til staðar þétt tengslanet gallería en þeim var 

ábótavant í Þýskalandi og Sviss. Í Þýskalandi voru gallerí á víð og dreif og þótt tengsl 

hefðu myndast meðal þeirra voru þau ekki mjög greinileg. Þörf var á þéttara og 

sýnilegra tengslaneti sem myndi draga meiri athygli að galleríunum og 

listamönnunum.78 Art Cologne var sett á fót í Köln árið 1967 og var aðeins ætluð 

þýskum galleríum. Þremur árum síðar fór Art Basel fram í fyrsta sinn í Basel79 og 

þrátt fyrir að safnarar og gallerí væru frá svæðinu lýsti kaupstefnan strax í upphafi yfir 

áhuga á alþjóðlega markaðnum.80  

Gallerí nýttu sér tengslanetin sem listkaupstefnur buðu upp á þegar listmarkaðurinn 

féll í lok níunda áratugarins. Minni háttar eða upprennandi gallerí stofnuðu 

listkaupstefnur til þess að verða sýnilegri. Rótgrónari gallerí mynduðu ný tengsl innan 

listkaupstefna sem þá þegar höfðu fest sig í sessi.81 Þar að auki áttuðu galleristar sig á 

þeim ávinningi sem listkaupstefnurnar færðu þeim hvað varðar nálægð við nýja 

kaupendur og viðhald á samböndum við eldri viðskiptavini.82 Þegar verð tók að 

hækka, lækkaði hlutfall nýrra listkaupstefna en eftir aldamótin 2000 fjölgaði þeim 

aftur hratt. Ástæðan er talin sú að kostir listkaupstefna höfðu vaxið umfram það eitt að 

vera tól til þess að takast á við óstöðugan markað. Þær voru nú taldar ómissandi sem 

vettvangur fyrir félagsleg tengsl og samskipti.83 Á mörgum listkaupstefnum er nú 

viðamikil skemmtidagskrá og boðið upp á ýmiss konar afþreyingu og veisluhöld sem 

                                                
76 Christian Morgner, „The Evolution of the Art Fair,“ Historical Social Research 39, nr. 3 
(2014): 332, sótt 25. maí 2018, doi: 10.12759/hsr.39.2014.3.318-336 
77 Wrigley, „Central Andes,“ 74.  
78 Morgner, „Art Fair as Network,“ 34. 
79 Thornton, Seven Days, 82. 
80 Morgner, „Evolution,“ 328. 
81 Morgner, „Art Fair as Network,“ 44. 
82 „Skate’s Art Fairs Report: Fall 2014,“ skýrsla, (New York: Skate’s LLC, 2014), 8-9, sótt 9. 
janúar 2019, https://www.talkinggalleries.com/2014/wp-
content/uploads/Skates_Art_Fairs_Report_Fall_2014low.pdf 
83 Morgner, „Art Fair as Network,“ 36-37. 
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virðast mynda annars konar vettvang fyrir tengslamyndun84 og að öllum líkindum 

gera listkaupstefnurnar meira aðlaðandi.  

Líkt og með gallerí er unnt að skipta listkaupstefnum í flokka. Virtustu galleríin 

komast að hjá virtustu listkaupstefnunum og þekktustu safnararnir sækja eftirsóttustu 

listkaupstefnurnar. Þær sem þykja tróna á toppnum eru Art Basel í Basel og Frieze Art 

Fair í London.85 Oft eru biðlistar inn á æðstu listkaupstefnurnar og valnefndir ákveða 

hvaða galleríum er hleypt að.86 FIAC í París og ARCO í Madríd eru dæmi um 

listkaupstefnur sem standa neðar í metorðastiganum og þurfa að leggja meira á sig til 

þess að keppa á mörkuðunum.87 Skipuleggjendur sumra listkaupstefna hafa beitt því 

ráði að hækka aðgangseyrinn fyrir gesti og þar með hlutfall safnara gegn almennum 

gestum.88 Þar með hafa þær áhrif á það hverjir sjá tiltekna list og mynda einnig hlið 

neytendamegin. 

Listkaupstefnur hafa sætt þeirri gagnrýni að veita forminu ekki nógu mikla athygli. 

Niru Ratnam, stjórnandi START Art Fair í London, segir að breyta þurfi 

listkaupstefnum frá því að vera evrópskar iðnaðarsýningar og gera þær líkari 

listasýningum; úthugsuðum og vönduðum. Hann heldur því fram að með núverandi 

fyrirkomulagi, endalausum röðum bása og lélegri lýsingu, væri alveg eins hægt að 

skipta listaverkunum út fyrir úr.89 Don Thompson er á sama máli en að hans sögn eru 

listkaupstefnur hræðilegur vettvangur til þess að sýna list þar sem verkin stinga í stúf 

hvert við annað og lýsingin er óhóflega björt. Hann segir þær vera „besta dæmið um 

að skoða list við verstu hugsanlegu aðstæður.“90 

Listkaupstefnur hafa nú verið skilgreindar, fjallað hefur verið um sögu þeirra og 

eðli en til þess að skilja betur stöðu þeirra innan listheima er hyggilegt að bera þær 

saman við aðra listviðburði. 

 

                                                
84 Buck og Greer, Owning Art, 102. 
85 Thompson, $12 Million Stuffed Shark, 170. 
86 „Skate’s Art Fairs Report,“ 8. 
87 Chong, „Marketing the Art Business,“ 123. 
88 Thompson, $12 Million Stuffed Shark, 173. 
89  Martin Levy og Niru Ratnam, “Are there too many art fairs?” Apollo 183, nr. 639 (2016): 
18-19, sótt 9. janúar 2019, 
https://search.proquest.com/docview/1761648531/fulltextPDF/D0525663AF294C9APQ/1?acc
ountid=28822 
90 Thompson, $12 Million Stuffed Shark, 172. Þýð. höfundar (e. „the best example of seeing 
art in the worst way“). 
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5. Samanburður á listviðburðum 

Segja má að listkaupstefnur þyki síður aðlaðandi fyrir listunnendur en aðrir 

listviðburðir, svo sem tvíæringar eða safnasýningar en litið er á slíkar sýningar sem 

„hreina menningu“ (e. pure culture).91 Staðhæfingin gefur til kynna að listkaupstefnur 

séu „mengaðar“ af viðskiptunum. Hér verður gerður samanburður á listkaupstefnum 

og tvíæringum annars vegar og uppboðum hins vegar.  

 

5.1 Fjölæringar 
Fjölæringar eru stórar sýningar á samtímalist sem haldnar eru t.d. á tveggja, þriggja, 

fimm eða tíu ára fresti en í þessum kafla er áhersla lögð á samanburð á 

listkaupstefnum og tvíæringum. Sá elsti er Feneyjatvíæringurinn sem fór fyrst fram 

árið 189592 en þeim fjölgaði hratt á tíunda áratug síðustu aldar,93 á svipuðum tíma og 

listkaupstefnum fjölgaði. Framan af fór fram listaverkasala á tvíæringum og því 

stundum litið á þær sem dulbúnar listkaupstefnur. Það var ekki fyrr en árið 1968 sem 

hætt var að selja listina sem var til sýnis á Feneyjatvíæringnum.94 Hugsanlega hefur 

þetta leitt til þess að stundum sé talað um listkaupstefnur og tvíæringa í sömu andrá en 

viðburðirnir eru ólíkir að mörgu leyti. Þar að auki eru viðburðirnir stundum haldnir á 

svipuðum tíma og nálægt hvor öðrum og samlegðaráhrif markaðssetningar geta leitt 

til þess að skilin milli þeirra verða óskýr.95  

Það sem er líkt með tvíæringum og listkaupstefnum er að stóru sýningar 

tvíæringanna eru mikilvægir alþjóðlegir viðburðir líkt og listkaupstefnur og eiga að 

„fanga hið hnattræna og listræna augnablik.“96 Báðar tegundir viðburða draga að 

gífurlegan fjölda ferðamanna og sennilega er ein ástæða þess að oft eru listamenn 

valdir sem fulltrúar síns heimalands.97 Hugtakið „glocal“ á því vel við hér en um það 

verður rætt í kafla 6.1 (bls. 21). 

                                                
91 „Skate’s Art Fairs Report,“ 1. 
92 Thornton, Seven Days, 225. 
93 Jeannine Tang, „Biennalization and its discontents“ í Negotiating Values in the Creative 
Industries: Fairs Festivals and Competitive Events, ritstj. Brian Moeran og Jesper 
Strandgaard Pedersen (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 74. 
94 Thompson, $12 Million Stuffed Shark, 170. 
95 Tang, „Biennalization and its discontents,“ 75. 
96 Thornton, Seven Days, 225. Þýð. höfundar (e. „capture the global artistic moment“). 
97 Buck og Greer, Owning Art, 255. 
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Samanber skoðun Ratnams í kafla 4.1 (bls. 16), hefur hlutverk sýningarstjórans mun 

meira vægi á tvíæringum heldur en á listkaupstefnum að því leyti að sýningarstjóri 

velur listaverkin sem á að sýna, kemur þeim fyrir og gætir þess að þau séu hluti af 

þema98 og listamenn búa jafnvel til verk eftir pöntun.99 Á listkaupstefnum er ekki lagt 

mikið upp úr sýningarstjórn heldur eru þær skipulagðar út frá galleríunum sem ákveða 

sjálf hvað þau hafa til sýnis og hvernig.100 Árið 2007 var haldinn tvíæringur í Lyon í 

Frakklandi undir sýningarstjórn Hans Ulrich Obrist og Stéphanie Moisdon. Þau buðu 

49 sýningarstjórum sem hverjum um sig var boðið að velja einn listamann sem þeir 

töldu einkenna áratuginn og 14 sýningarstjórum að búa til „sýningu innan 

sýningarinnar.“ 101  Heildarsýningin er talin hafa líkst listkaupstefnuforminu 102  en 

skortur á sýningarstjórn á listkaupstefnum þykir leiða til þess að mikilvægi 

hugmyndafræði og rökfærslu, sem að baki liggur listinni, gleymist.103 

Annar munur á tvíæringum og listkaupstefnum er að hinir fyrrnefndu ganga ekki út 

á viðskipti og tilgangur gesta er að mörgu leyti ólíkur. Í þessu samhengi má aftur 

nefna hið ólíka auðmagn Bourdieu. Listgagnrýnandinn Jeannine Tang segir tvíæringa 

bæla niður hið efnahagslega auðmagn, ólíkt listkaupstefnum, og vegna þess sé helsta 

afurð þeirra táknrænt auðmagn.104 

 

5.2 Uppboð 
Uppboðshús hafa lengi verið mikilvægur liður í eftirmarkaðnum og nauðsynlegur 

viðkomustaður fyrir samviskusama safnara. Framan af fór þar fram sala og kaup á 

verkum rótgróinna listamanna en undir lok tuttugustu aldar hófu þau innreið á 

samtímalistmarkaði og selja nú oft verk fyrir himinháar fjárhæðir.105 Don Thompson 

segir að mikil samkeppni og spenna ríki milli gallería og uppboðshúsa106 en með 

stofnun listkaupstefna gátu galleristar betur keppt við hin valdamiklu uppboðshús.107  

                                                
98 Tang, „Biennalization and its discontents,“ 76. 
99 Buck og Greer, Owning Art, 255. 
100 Tang, „Biennalization and its discontents,“ 76. 
101 Paul O’Neill, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s) (Cambridge, MA: 
The MIT Press, 2016), 77. Þýð. höfundar (e. „exhibition within the exhibition“). 
102 Sama rit, 77. 
103 Tang, „Biennalization and its discontents,“ 76. 
104 Sama rit, 78. 
105 Buck og Greer, Owning Art, 142. 
106 Thompson, $12 Million Stuffed Shark, 157. 
107 Sama rit, 167. 
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Helsti munurinn á uppboðshúsum og listkaupstefnum er sá að hin fyrrnefndu eru hluti 

af eftirmörkuðum en listkaupstefnur eru hluti af frummörkuðum. Öfugt við gallerí er 

megintilgangur uppboðshúsa að selja verk til hæstbjóðanda og kaupin fela ekki í sér 

neinar skuldbindingar kaupanda, seljanda eða listamanns. Engin viðleitni er sýnd til 

þess að vernda feril listamanns eða koma verki fyrir í safni sem er mikils metið en 

eins og kom fram í 2. kafla (bls. 8) selja galleristar ekki hverjum sem er verk. Þrátt 

fyrir að tilgangur gallería og uppboðshúsa með viðskiptum sé ólíkur eru þau ekki með 

öllu aðskilin. Með því að sækja uppboð geta galleristar nálgast mikilvægar 

upplýsingar um verð og bjóðendur, hve margir og ákafir þeir eru og stundum kaupa 

þeir verk fyrir hönd eigin viðskiptavina.108 Gallerí eru einnig uppboðshúsum til 

hagsbóta en stór hluti þeirra verka sem seljast á uppboðum eru úr galleríum komin.109 

Frummarkaðir og eftirmarkaðir eiga því til að skarast. 

Robert Wraight segir í bók sinni The Art Game Again að verðmæti listaverks stafi 

meðal annars af sérstöðu þess. Wraight segir að slíkt verðmæti (e. scarcity value) sé 

„ekki hægt að yfirfæra í fjárhagslegt samhengi fyrr en fleiri en ein manneskja girnist 

það [...] og er tilbúin til þess að borga fyrir það.“110 Af því má álykta að verðmæti 

verksins aukist eftir því sem fleiri eru tilbúnir til þess að greiða fyrir verkið en uppboð 

eru vettvangur þar sem þetta kemur skýrt fram. Jafnvel mætti segja að sérstaða 

verksins aukist eftir því sem fleiri bjóðendur eru um hituna. Raunar má setja þetta í 

samhengi við aðrar vörur. Eftir því sem húsnæði á tilteknu svæði er af skornari 

skammti og framboð minna en eftirspurn hækkar húsnæðisverðið. Í galleríum er 

verðið hins vegar fyrirfram ákveðið111 og hækkar ekki umsvifalaust þótt margir sýni 

tilteknu verki áhuga enda getur of hátt verð á verkum eftir listamann, sem á sér lítt 

mótaðan feril, reynst honum illa. 112  Talið er að uppboð séu eini vettvangur 

listmarkaða sem er til vitnis um markaðsvirði listamanns.113 

Í viðtölunum komu í ljós skoðanir viðmælenda á uppboðum en Þorlákur Einarsson 

í i8 segir uppboð vera allt annan heim en listkaupstefnur.114 Sigríður L. Gunnarsdóttir 

                                                
108 Buck og Greer, Owning Art, 142-143. 
109 Thompson, $12 Million Stuffed Shark, 157. 
110 Robert Wraight, The Art Game Again (London: Readers Union, 1975), 38. Þýð. höfundar 
(e. „scarcity value cannot be translated into terms of money until more than one person wants 
it [...] and is prepared to pay for it“). 
111 Sigríður L. Gunnarsdóttir, 3. desember 2018. 
112 Þorlákur Einarsson, 27. nóvember 2018. 
113 Buck og Greer, Owning Art, 143. 
114 Þorlákur Einarsson, 27. nóvember 2018. 
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í Hverfisgalleríi segir að söluþátturinn sé miklu augljósari á uppboðum heldur en á 

listkaupstefnum og henni þyki þau ekki áhugaverð.115 Ingibjörg Jónsdóttir í BERG 

segir uppboð ekki samræmast hennar virðingu fyrir listinni. Hennar starf snúist um að 

byggja upp feril og að markmiðin séu til langs tíma en á uppboðum ríki önnur 

sjónarmið.116  

 

6. Alþjóðleg útbreiðsla listkaupstefna 

Hugtakið „samtímalist“ er stundum notað jafnfætis hugtakinu „alheimslist“ (e. global 

art). 117  Í skýrslu frá árinu 2014 um listkaupstefnur segir að árangursríkt 

samtímagallerí afmarki starfsemi sína ekki lengur við landamæri heldur starfi á 

alþjóðagrunni og hafi burði til þess að halda velli í hinni harðsvíruðu samkeppni 

listmarkaðsins.118 Í viðtölum kom þó í ljós að alþjóðleg starfsemi galleríanna þriggja 

stafar af eðli gallerísins, þ.e. hvaða listamenn eru á snærum þess og hvernig list þeir 

skapa. Þorlákur Einarsson í i8 tekur dæmi af galleríi í Osló sem tekur ekki þátt í neinu 

utan landsteinanna en hefur dyggan hóp viðskiptavina á svæðinu og frami 

listamannanna er skorðaður við landamæri Noregs. Samtímalistagallerí getur því þótt 

árangursríkt þótt það takmarki sig við heimamarkaðinn. 

Áður sagði að listkaupstefnum hefði fjölgað hratt frá upphafi 21. aldar119 en 

hugtakið „kaupstefnulúi“ loðir nú við hina miklu útbreiðslu.120 Listkaupstefnurnar 

hafa einnig þanist út og þverað landamæri. Árið 2002 stofnuðu eigendur Art Basel, 

sem þá var 32 ára, aðra kaupstefnu á Miami Beach og keyptu einnig Art Hong Kong 

árið 2013. Þar með var Art Basel starfrækt í þremur heimsálfum. Að sama skapi hefur 

Frieze Art Fair í London breitt út vængi sína með stofnun Frieze Masters árið 2003, 

sem ætluð er sögulegum verkum, og Frieze New York árið 2012 fyrir samtímalist.121 

Því er auðséð að forsvarsmönnum listkaupstefna er mikið í mun að alþjóðavæða 

                                                
115 Sigríður L. Gunnarsdóttir, 3. desember 2018. 
116 Ingibjörg Jónsdóttir, 26. nóvember 2018. 
117 Hans Belting, „Contemporary art and the museum in the global age,“ Disputatio 1, nr. 2 
(2012): 20, sótt 7. desember 2018, https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/124358/1/1.-
_Belting-Contemporary_Art.pdf 
118 „Skate’s Art Fairs Report,“ 8. 
119 Horowitz, Art of the Deal, 131. 
120 Thompson, $12 Million Stuffed Shark, 170. Þýð. höfundar (e. „fair fatigue“). 
121 Brian Boucher, „Grow or Go: Do Art Fairs Need to Expand to Survive?“ Artnet News, 25. 
febrúar 2016, sótt 29. maí 2018, https://news.artnet.com/market/art-fairs-expand-to-succeed-
433226 
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starfsemi sína og auka markaðshlutdeild sína. Þetta veikir þær stoðir sem landfræðileg 

skipting listheima byggir á vegna þess að listkaupstefnurnar eru ekki lengur bundnar 

við eina staðsetningu heldur stuðla að óskýrari landamærum listarinnar og draga 

galleríin með sér. Þess má geta að aðrir listviðburðir hafa einnig breitt úr sér, svo sem 

fjölæringar. Fimmæringurinn Documenta er upprunninn í Kassel í Þýskalandi og 

hefur oftast farið þar fram. Þó hefur hann stundum teygt sig yfir landamæri, t.d. árið 

2017 þegar stór hluti sýningarinnar var í Aþenu á Grikklandi.122 Þrátt fyrir að 

ýmislegt mæli gegn því að listin eigi sér landamæri má ætla að mörkin séu oftast til 

staðar en séu misskýr. List getur verið alþjóðleg en borið þjóðleg einkenni og hið 

sama getur átt við um listkaupstefnur í heild. 

 

6.1 Glocal 
Í framhaldi af kaflanum hér að ofan er vert að nefna hugtakið „glocal“ en það var 

mótað á níunda áratug síðustu aldar úr orðunum „local“ og „global.“ Lýsingarorðið á 

við þegar staðbundin hagkerfi sem starfa með tilliti til eigin þarfa eru ætluð 

alþjóðlegum markaði.123 Upphaflega var það notað í tengslum við landbúnaðarafurðir 

sem voru aðlagaðar menningu heimalandsins en um leið ætlaðar alþjóðlegum 

markaði.124 Stofnanir og fyrirtæki, svo sem samgöngur, hótel og söfn, vinna saman að 

því að gera dvöl gesta í borginni aðlaðandi þegar listkaupstefna fer þar fram. Einnig 

setja þá söfn og gallerí upp áhugaverðustu sýningarnar og stundum fara fram nokkrar 

listkaupstefnur samtímis í sömu borg. Samlegðaráhrif þeirra og annarra stofnana geta 

verið mikil á efnahag viðkomandi borgar125 en þegar fjölgun listkaupstefna tók kipp 

um aldamótin lagði hver og ein æ meiri áherslu á einkenni sinnar borgar í því skyni að 

aðgreina sig frá öðrum listkaupstefnum.126 Vænta má að þegar listkaupstefna nær til 

stærri alþjóðlegs hóps aukist áhrif hennar á heimaborgina, þ.e. þegar „global“-

þátturinn stækkar gerir „local“-þátturinn það líka. Í þessu samhengi má nefna að þrátt 

fyrir að margar listkaupstefnur séu ætlaðar alþjóðlegum markaði er staðsetning þeirra 

ekki handahófskennd. Þorlákur Einarsson í i8 segir að til þess að kaupstefnurnar geti 

                                                
122 „documenta 14, April 8-September 17, 2017, in Athens, Kassel, and beyond, has reached 
more people than ever before,“ documenta, 19. september 2017, sótt 20. janúar 2019, 
https://www.documenta14.de/en/news/25596/closing 
123 O’Neill, The Culture of Curating, 53. 
124 Sama rit, 148. 
125 Yogev og Grund, „Network Dynamics,“ 24. 
126 Morgner, „Evolution,“ 333. 
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staðið undir sér þurfi að vera til staðar lágmarksfjöldi safnara á svæðinu þar sem ekki 

sé hægt að treysta á að nægilega margir utanaðkomandi safnarar mæti á staðinn.127 

Þetta gæti takmarkað erindi listkaupstefna á Íslandi. 

Listheimar sem landfræðileg fyrirbæri virðast ekki eiga í hlut þegar galleristar 

ákveða að taka þátt í listkaupstefnum en rannsókn frá árinu 2012 um tengslanet milli 

listkaupstefna leiddi í ljós að alþjóðleiki þeirra og landfræðileg nálægð við gallerí hafi 

ekki áhrif á þátttöku gallería í þeim. Vissulega er auðveldara að ferðast stuttar 

vegalengdir heldur en langar en þörfin fyrir að stækka tengslanet sitt og ná til 

fjölbreyttari hóps virðist vera tímans og peninganna virði.128 Nánar verður rætt um 

tengslanet í næsta kafla. 

 

7. Tengslanet á listkaupstefnum 

Rétt er að rifja upp orð Sarah Thornton: „Heimur samtímalistar er lauslegt tengslanet 

þar sem menningarkimar skarast og sameinast í trúnni á listina.“129 Hér lýsir hún 

heimi samtímalistar sem heilu tengslaneti. Jyrämä og Äyväri tala um listmarkaðinn 

sem samsetningu margra tengslaneta, allt frá litlum, þéttum tengslanetum utan um 

hvert gallerí að stærri, lauslegri og alþjóðlegri tengslanetum.130 Í kafla 4.1 (bls. 15) 

um þróun listkaupstefna kom fram að listkaupstefnur, í þeirri mynd sem þær þekkjast 

nú, urðu til í þeim tilgangi að koma á betri tengslanetum gallería. Þar kom einnig fram 

að tengslamyndun hefði verið leið fyrir gallerista til þess að takast á við óróleikann 

sem átti sér stað á listmarkaðnum í lok níunda áratugarins.131 

Talið er að tengslanet séu hentug fyrir gallerí vegna þess að starfsemi þeirra 

einkennist af mikilli óvissu og áhersla er lögð á hið óefnislega verðmæti vöru.132 Í 

grein Christian Morgner segir að tengslanet séu hagkvæm fyrir gallerí vegna þess að 

þau veita viðmið við verðlagningu en með því að fylgjast náið með öðrum galleríum 

geta þau minnkað óvissuna sem fylgir því að ákvarða verðmæti listaverka.133 Gallerí 

eiga stundum í tímabundnu samstarfi fyrir listkaupstefnur sem gerir þeim kleift að 
                                                
127 Þorlákur Einarsson, 27. nóvember 2018. 
128 Yogev og Grund, „Network Dynamics,“ 38. 
129 Thornton, Seven Days, xi. Þýð. höfundar, (e. „The contemporary art world is a loose 
network of overlapping subcultures held together by a belief in art“). 
130 Jyrämä og Äyväri, „Marketing Contemporary Visual Art,“ 724. 
131 Morgner, „Art Fair as Network,“ 36. 
132 Jyrämä og Äyväri, „Marketing Contemporary Visual Art,“ 723. 
133 Morgner, „Art Fair as Network,“ 41. 
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hafa stærri bás og vekja meiri athygli.134 Önnur gallerí staðsetja sig nálægt þeim 

galleríum sem þau hafa dálæti á og vilja líkjast og „ræna orðspori annarra.“135 

Tengslamyndun gallería virðist vera af hinu góða þrátt fyrir beina samkeppni milli 

þeirra á alþjóðlegum markaði.  

Tengslamyndun verður ekki eingöngu milli gallería heldur einnig safnara, 

listamanna, sýningarstjóra, safnstjóra og fleiri en sumir hafa líkt tengslanetinu við 

köngulóarvef.136 Tengslamyndunin fer fram bæði á sjálfum kaupstefnunum og á 

skemmtunum sem haldnar eru samhliða þeim.137 Félagsleg tengsl eru mikilvæg til 

þess að afla nýrra upplýsinga138 en galleristar eru meðvitaðir um mikilvægi þess að 

þræða kaupstefnuna, tala við aðra, stofna til samstarfs og skoða hvað önnur gallerí 

hafa til sýnis.139 Frásögn Eddu Jónsdóttur, stofnanda i8, í viðtali árið 2015 gefur ágæta 

hugmynd um tengslamyndun á listkaupstefnu: 

 

Eitt sinn var ég á listakaupstefnunni í Basel með Gabríelu Friðriksdóttur eftir 
Feneyjatvíæringinn. Þar sáum við álengdar brasilíska listamanninn Ernesto Neto, 
sem ég hafði lengi verið hrifin af. Við sátum þarna í kaffiteríunni og plottuðum 
hvernig við gætum fengið hann á borðið til okkar. Við tókum á okkur rögg og 
buðum honum í kampavínsglas og endaði fundurinn svo að við tókumst í hendur 
og höfum við unnið með honum náið síðan.140  

 

Milli listkaupstefna eru til staðar óbein tengsl sem stafa af ýmsu. Ef gallerí tekur þátt í 

tveimur listkaupstefnum verður til samband milli listkaupstefnanna sem getur haft 

áhrif á ákvarðanir annarra gallerista. 141  Dæmi um slíkt gæti verið þegar tvö 

sambærileg gallerí sækja sömu listkaupstefnuna og ef annað galleríið bætir við sig 

nýrri listkaupstefnu gæti hitt galleríið gert hið sama. Þannig geta tengsl milli tveggja 

aðila haft áhrif á aðgerðir þriðja aðila.  

Tengslanet sem myndast á listkaupstefnum geta stuðlað að aukinni kynningu og 

markaðssetningu á listamönnum, sem getur t.d. leitt til þess að þeir fái tækifæri til 

þess að sýna á söfnum. Tengslamyndun, svo sem milli gallerista og safnara, getur 

einnig orðið vegna góðrar kynningar. Áhrif tengslamyndunar og aukinnar kynningar 
                                                
134 Yogev og Grund, „Network Dynamics“, 25-26. 
135 Morgner, „Art Fair as Network,“ 40. Þýð. höfundar (e. „highjack the reputation of others“). 
136 Sama rit, 34. 
137 Yogev og Grund, „Network Dynamics,“ 25. 
138 Sama rit, 26. 
139 Morgner, „Art Fair as Network,“ 39. 
140 Ólöf Skaftadóttir, „Edda í i8: “Þetta er engin lógík,““ Menning, Vísir, 7. nóvember 2015, 
sótt 7. desember 2018, http://www.visir.is/g/2015151109112 
141 Yogev og Grund, „Network Dynamics,“ 26. 
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eru því samtvinnuð en í næsta kafla verður fjallað um kynningu og markaðssetningu 

gallería á listkaupstefnum. 

 

8. Kynning og markaðssetning á listkaupstefnum 

Á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar tíðkaðist úti í heimi að gallerí auglýstu 

sýningar sínar með tilkynningum í pósti eða borguðu fyrir auglýsingar í dagblöðum 

og tímaritum. Á þeim tíma vildu safnarar gjarnan uppgötva listamenn af sjálfsdáðum 

og umtal var öflugasta markaðstólið en seint á tíunda áratugnum voru sum gallerí 

farin að ráða fyrirtæki til þess að sjá um markaðssetningu.142 Galleristar uppgötvuðu 

fljótlega kosti þess að taka þátt í listkaupstefnum og komast með þeim hætti í blöðin í 

stað þess að borga fyrir prentauglýsingar.143 Með tilkomu net- og hnattvæðingar hafa 

fjölmiðlar haft enn meiri áhrif á kaupendur myndlistar.144 

Gallerí velja hvaða verk þau taka með á listkaupstefnur til þess að selja. Jafnvel 

þekkist að þau velji verk sem nú þegar eru seld og komi þeim fyrir á áberandi stað í 

þeim tilgangi að draga að athygli og laða fólk að öðrum verkum.145 Slík kænska, að 

nota eitt til þess að draga athygli að öðru, minnir á svokallað „sánulögmál“ (e. sauna 

principle) sem Knud W. Jensen, stofnandi listasafnsins Louisiana í Danmörku, setti 

fram. Lögmálið felur í sér að para saman „heitar sýningar,“ á verkum eftir vel þekkta 

listamenn, og „kaldar sýningar,“ á verkum minna þekktra listamanna. Heitu 

sýningarnar vekja athygli gesta sem ákveða því að heimsækja safnið og uppgötva í 

kjölfarið „kalda listamenn“ sem áður voru þeim ókunnugir. 146  Valnefndir 

listkaupstefna geta hins vegar verið tregar til þess að hleypa að ungum og óreyndum 

listamönnum þótt safnarar sjái oft hag sinn í því að fjárfesta í verkum ungra 

listamanna sem gætu vaxið í verði.147 

                                                
142 Michael Findlay, The Value of Art (Munich: Prestel, 2014), 33-34. 
143 „Skate’s Art Fairs Report,“ 8. 
144 Árið 2006 var verk eftir Gustav Klimt selt safnara fyrir 135 milljónir dala. Viðskiptin 
rötuðu í heimsfréttirnar og safnarar sem áður voru áhugalausir um austurríska og þýska list, 
fóru nú að gefa gaum að henni. Sjá Findlay, The Value of Art, 33. Sjá einnig Michael 
Kimmelman, „New Klimt in Town: The Face That Set the Market Buzzing,“ The New York 
Times, 14. júlí 2006, sótt 4. janúar 2019, 
https://www.nytimes.com/2006/07/14/arts/design/14klim.html 
145 Thompson, $12 Million Stuffed Shark, 171. 
146 „Louisianas historie,“ Louisiana, sótt 5. janúar 2019, https://www.louisiana.dk/louisianas-
historie 
147 Yogev og Grund, „Network Dynamics,“ 27. 
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8.1 Vörumerki listamanna, gallería og listkaupstefna 
Enn og aftur er vikið að þeirri staðreynd að verðlagið á list er ekki alltaf augljóst og 

stjórnast að miklu leyti af óáþreifanlegum þáttum. Af þeim sökum skiptir máli að 

velta fyrir sér spurningum eins og hver listamaðurinn er, hver selur verkið og hver 

eigendasaga verksins er. Með öðrum orðum er vikið að því sem býr til vörumerki (e. 

brand) listamannsins148 en minnst var á hugtakið í kafla 1.3 (bls. 7). Umræðan um 

vörumerki minnir í fyrstu á hluti eins og gosdrykki eða tískufatnað en engu að síður á 

hún einnig við um listamenn, listaverk, gallerí og listkaupstefnur. Öflugt vörumerki 

felur í sér að vara búi yfir sérstöku auðkenni eða ímynd sem eykur verðmæti hennar 

en einnig veitir það viðskiptavinum öryggi og gerir kaup þeirra áhættuminni. Don 

Thompson skrifar: „Þú ert ómerkingur í samtímalist þangað til þú hefur verið 

vörumerktur.“149  

Grein Soo Hee Lee og Jin Woo Lee frá árinu 2016 fjallar um listkaupstefnur sem 

leið til þess að skapa vörumerki fyrir unga og upprennandi listamenn. Þar er fjallað 

um þá milliliði sem tengja listamenn og neytendur, svo sem gallerí, söfn og 

gagnrýnendur. Ekki ósvipað hugmynd Don Thompson um gallerípíramídann kemur 

þar fram að ungir og upprennandi listamenn þurfa að þræða sig gegnum milliliðina til 

þess að öðlast frægð. Síðustu áratugi hafa listkaupstefnur bæst í hóp milliliða150 og 

líkt og listamenn öðlast þær auðkenni sem hægt er að kalla vörumerki. Orðspor 

valinna gallería og fjöldi gesta er meðal þess sem gefur til kynna ímynd 

listkaupstefnanna. Svo virðist sem áhrifin gangi í hringi en niðurstöður fyrrnefndrar 

greinar sýna einnig að listkaupstefnur geti stuðlað að öflugu vörumerki ungra og 

upprennandi listamanna.151 Hvert vörumerki dregur að sér fólk af sama markaði og 

því má segja að listkaupstefnur séu samkomustaðir safnara, gallería og fleiri innan 

sama markaðar.152 

Hér að ofan var fjallað um gallerí sem hliðverði í listheiminum. Að sama skapi má 

segja að listkaupstefnur séu það einnig þar sem valnefndir hafa vald til þess að ákveða 

                                                
148 Soo Hee Lee og Jin Woo Lee, „Art Fairs as a Medium for Branding Young and Emerging 
Artists: The Case of Frieze London,“ The Journal of Arts Management, Law and Society 46, 
nr. 3 (2016): 95, sótt 25. maí 2018, doi:10.1080/10632921.2016.1187232 
149 Thompson, $12 Million Stuffed Shark, 12. Þýð. Jóns B. K. Ransu í Listgildi samtímans, (e. 
„You are nobody in contemporary art until you have been branded“). 
150 Lee og Lee, „Young and Emerging Artists,“ 97. 
151 Sama rit, 102-103. 
152 „Art Basel,“ AMM Daily, sótt 15. janúar 2019, https://ammdaily.substack.com/p/art-basel-
is-the-biggest-brand-in-61a 
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hvaða galleríum er hleypt að. Með þeim hætti hafa þær áhrif á hvers konar list er 

sýnd, hvaða listamenn og gallerí fá að vera í sviðsljósinu og eiga stærri möguleika á 

að ná árangri. Innan listmarkaða virðast því vera nokkur hlið sem hafa áhrif á hversu 

öflug vörumerki verða. Jón B. K. Ransu segir að myndlistarmenn séu sitt eigið 

vörumerki en þurfi hins vegar á galleríum að halda sem sjái um að markaðssetja og 

efla það.153 Þetta má tengja við hugmynd hans um að galleríin, ásamt fleiri, sjái nú um 

að skrásetja listasöguna en í samræmi við það sem rætt hefur verið í þessum kafla má 

segja að listkaupstefnur geri það líka. 

 

9. Einkasafnarar 

Ýmislegt hefur verið rætt um starfsemi gallería og listkaupstefna. Hins vegar má 

skoða aðra hlið sem eykur enn frekar skilning á viðfangsefninu en þá er átt við 

safnarana sem virðast að miklu leyti gera galleríum og listkaupstefnum kleift að halda 

velli. Safnari er manneskja sem kaupir myndlist og á meira en það sem er til þess eins 

að fylla heimilið. 154  Líklega væru listkaupstefnur ekkert án safnara og án 

listkaupstefna þyrftu gallerí að endurskoða starfsemi sína. Robert Wraight segir að á 

sjöunda áratugnum hafi listaverkasöfnun orðið að tískufyrirbæri. Að safna engu væri 

verra en að safna lélégri list.155 

Safnarar eru gríðarlega áhrifamiklir innan listmarkaða og ekki einungis að því leyti 

að þeir styðja listamenn og fleiri sem hagnast á sölunni. Ákvarðanir og skoðanir 

safnara hafa bæði áhrif á peningalegt verðmæti listaverka og menningarlega stöðu 

þeirra. Þar að auki hafa þeir haft áhrif á hvernig list er sýnd og túlkuð og jafnvel hvers 

konar list er sköpuð.156 Þannig má segja að hringurinn sé stundum viðsnúinn að því 

leyti að listamenn eða gallerí leitist við að koma verkum inn í safn virtra safnara í stað 

þess að safnari leiti alltaf uppi listaverk og listamenn.157 Listgagnrýnandinn Julian 

Spalding segir: „Í áratugi hafa listamenn leitast við að framleiða list sem myndi vekja 

                                                
153 Jón B. K. Ransu, Listgildi samtímans, 52. 
154 Þorlákur Einarsson, 27. nóvember 2018. 
155 Wraight, The Art Game Again, 44. 
156 Buck og Greer, Owning Art, 10. 
157 Yogev og Grund, „Network Dynamics,“ 29. 
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athygli Saatchi“158 en Charles Saatchi er einn þekktasti safnari samtímans.159 Þetta 

styrkir hugmyndina um að safnarar geti haft áhrif á hvers konar list sé framleidd. 

Jafnframt eykur þetta skilning á því hvers vegna gallerí láta hvorki alþjóðleika 

listkaupstefna né landfræðilega nálægð við þær hafa áhrif á þátttöku í þeim. 

Mikilvægara er hverjir eru viðstaddir, hverjir munu sjá verkin og við hverja hægt er 

að mynda tengsl.  

Líkt og fyrir gallerí gegna listkaupstefnur veigamiklu hlutverki fyrir safnara. Þær 

eru góður vettvangur fyrir þá til þess að kaupa list en áður kom fram að yfirleitt er 

ódýrara að kaupa listaverk á frummarkaði heldur en á eftirmarkaði.160 Don Thompson 

líkir listkaupstefnum við verslunarmiðstöðvar161 að því leyti að básarnir standa þétt 

saman og safnarar hafa greiðan aðgang að mörgum listaverkum á sama stað og geta 

uppgötvað listamenn hvaðanæva að úr heiminum á stuttum tíma. Tímaskilvirknin er 

því mikil. Þó getur hörð samkeppni stuðlað að nokkurs konar „núna eða aldrei“–

hugsunarhætti safnaranna og leitt til skyndiákvarðana.162 

Hér að ofan var minnst á að verðmæti listaverks eykst eftir því sem fleiri vilja 

borga fyrir það. Þannig eykst verðmæti tiltekins verks á uppboði eftir því sem fleiri 

bjóðendur eru til staðar. Bjóðandi á uppboði getur fullvissað sig um að hann hafi 

boðið viturlega í verk einfaldlega með tilvist annars bjóðanda. Að sama skapi getur 

fjöldi fólks á listkaupstefnu og fjöldi merkimiða við seld verk minnkað 

óvissutilfinningu safnara en þannig verður einnig til óbeint tengslanet milli þeirra. 

Háttalagi safnaranna hefur verið líkt við hjarðhegðun sem felur í sér að ef safnari 

hefur ekki nægilegar upplýsingar til þess að taka ákvörðun þá hermir hann eftir hinum 

söfnurunum eða „hjörðinni.“163 

Margir safnarar kaupa list vegna þess að þeir heillast af henni en einnig vegna þess 

að þeir meta sem svo að hún geti hækkað í verði. Kaup á listaverki, sem gerð eru með 

fjárfestingu í huga, má bera saman við kaup á hlutabréfi. Safnarinn tekur áhættu og 

vonar að verðmæti listamannsins aukist, rétt eins og hluthafi í fyrirtæki vill að 

fyrirtækið vaxi og skili arði. Hér að ofan var nefnt að safnarar sækjast oft eftir verkum 

                                                
158 Julian Spalding, The Eclipse of Art: Tackling the Crisis in Art Today (Munich: Prestel, 
2003), 87. Þýð. höfundar (e. „for decades now, aspirant artists have tried to produce art that 
will catch Saatchi’s eye“). 
159 Sama rit, 20. 
160 Thompson, $12 Million Stuffed Shark, 30. 
161 Sama rit, 171. 
162 Þorlákur Einarsson, 27. nóvember 2018. 
163 Thompson, $12 Million Stuffed Shark, 171. 
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ungra listamanna en Þorlákur Einarsson í i8 bendir á að þótt forsendur safnara séu 

ekki eingöngu þær að verk þeirra hækki í verði, líti þeir alltaf á kaupin sem 

fjárfestingu að einhverju leyti.164  

 

10. Íslenskur listmarkaður 

Listamenn sem vinna annars staðar en í stærstu listaborgunum og vilja ekki takmarka 

sig við heimamarkaðinn virðast þurfa að komast að hjá galleríum sem fara með verk 

þeirra á alþjóðlegar listkaupstefnur. Þetta á við um íslenska listamenn. Eftirfarandi var 

haft eftir Aldísi Snorradóttur, fyrrverandi framkvæmdastjóra Hverfisgallerís, í 

Viðskiptablaðinu árið 2015: 

 
Fyrir Hverfisgallerí eru messur sem þessar nauðsynlegar til að efla tengslanet 
erlendis. Íslenskur markaður er lítill og auðmettur svo okkur finnst mikilvægt að 
stefna strax á erlend mið til að auka veg og vanda þeirra listamanna sem við 
vinnum með. Með því að auka sýnileika á okkar listafólki á erlendri grundu 
vonumst við einnig til að áhugi á íslenskri myndlist muni aukast almennt.165 

 
 
Á Íslandi eru engar árlegar listkaupstefnur. Viðmælendum höfundar ritgerðarinnar 

finnst hugmyndin um listkaupstefnu á Íslandi fráleit en ástæðurnar eru margvíslegar. 

Þorlákur Einarsson í i8 segir að fjöldi safnara á Íslandi sé of lítill. Þar að auki þyrfti að 

fljúga eða sigla til landsins sem leiddi af sér mikinn kostnað fyrir þátttakendur.166 

Sigríður L. Gunnarsdóttir í Hverfisgalleríi segir enga ástæðu til þess að fjölga 

listkaupstefnum enn frekar. Betra sé að þær séu færri og betri. 167  Ingibjörgu 

Jónsdóttur í BERG finnst að áður en hugmyndinni um listkaupstefnu á Íslandi yrði 

hrint af stað væri nauðsynlegt að betrumbæta þá listviðburði á landinu sem til staðar 

eru nú þegar og eru illa fjármagnaðir, svo sem tvíæringurinn Sequences. „Það er ekki 

hægt að gera alla hluti og gera þá ekki vel.“168 

Þótt engin íslensk listkaupstefna hafi fest sig í sessi hefur ýmislegt verið gert til 

þess að auka fjölbreytni íslenska listmarkaðsins. Um miðjan október árið 2018 stóð 

Mánuður myndlistar 2018, á vegum Sambands íslenskra myndlistarmanna (SÍM), 
                                                
164 Þorlákur Einarsson, 27. nóvember 2018. 
165 Kári Finnsson, „Hverfisgallerí og i8 á MARKET,“ Viðskiptablaðið, 18. apríl 2015, sótt 28. 
maí 2018, http://www.vb.is/frettir/hverfisgalleri-og-i8-market/116193/?q=The?q=The 
166 Þorlákur Einarsson, 27. nóvember 2018. 
167 Sigríður L. Gunnarsdóttir, 3. desember 2018. 
168 Ingibjörg Jónsdóttir, 26. nóvember 2018. 
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fyrir listkaupstefnu á Korpúlfsstöðum. Hún bar titilinn Torg og allir meðlimir SÍM 

höfðu tækifæri til þess að taka þátt. Listkaupstefnuna mætti því flokka sem 

listamannarekna þar sem íslenskir myndlistarmenn borga félagsgjöld til SÍM. Hún var 

hugsuð fyrir sjálfstætt starfandi listamenn til þess að selja eigin list og þar að auki var 

hún aðeins ætluð íslenskum markaði. Kaupstefnan var því með öðru sniði en þær sem 

fjallað hefur verið um en skilgreiningin á þeim fól í sér að þátttakendur væru gallerí, 

hvaðanæva að úr heiminum. Markhópur Torgs var áhugafólk um myndlist en ekki 

aðeins virtir og ríkir safnarar. Aðgangur fyrir gesti var ókeypis og ódýrt var fyrir 

listamennina að taka þátt 169  en stækka þurfti sýningarplássið vegna mikillar 

eftirspurnar.170 Anna Eyjólfsdóttir, myndlistarmaður og formaður SÍM, segir að engin 

valnefnd hafi verið að störfum en hefðu umsækjendur orðið allt of margir hefði 

líklega þurft að endurskoða fyrirkomulagið. Hér má vísa aftur í hugmynd Knuds W. 

Jensens um sánulögmálið en skortur á valnefnd, og þ.a.l. einhvers konar hliði að 

listkaupstefnunni, gerði það að verkum að ekki var hægt að velja samsetningu 

listamannahópsins sem tók þátt, t.d. þekkta listamenn í bland við óþekktari. Anna 

hafði engar meðvitaðar fyrirmyndir í huga við skipulagningu Torgs þótt 

kaupstefnunni svipaði á endanum til listkaupstefna sem hún hefur sótt í Vilníus, 

Aþenu og Frankfurt hvað varðar uppsetningu en þar var heldur ekki valið úr 

umsækjendum. Anna segir að listkaupstefnan muni þróast og að á næsta ári verði 

listamannareknum galleríum hugsanlega leyft að taka þátt.171 

Dæmi um aðrar listamannareknar listkaupstefnur er Artist-Run Art Fair í Baltimore 

í Bandaríkjunum en þar eru þátttakendur listamannarekin gallerí. Markmið 

kaupstefnunnar er að auka sýnileika upprennandi samtímalistamanna 172  og 

gestaaðgangur er ókeypis.173 Listkaupstefnan Supermarket í Stokkhólmi er einnig 

                                                
169 Katrín Helena Jónsdóttir og Anna Eyjólfsdóttir, „Torg, listamessa í Reykjavík, óskar eftir 
þátttakendum,“ Samband íslenskra myndlistarmanna, 5. október 2018, sótt 7. desember 2018, 
https://sim.is/329906-2/ 
170 Silja Björk Huldudóttir, „Fjölbreytileg myndlistarflóra,“ Menning, Morgunblaðið, 11. 
október 2018. 
171 Viðtal höfundar við Önnu Eyjólfsdóttur, myndlistarmann og formann SÍM, um 
listkaupstefnuna Torg, 18. janúar 2019. 
172 „Artist-Run Art Fair,“ Artscape, sótt 9. janúar 2019, http://www.artscape.org/visual-
arts/visual-arts-detail/76 
173 „Artist-Run Art Fair,“ Facebook, sótt 9. janúar 2019, 
https://www.facebook.com/events/1253720017973328/ - Höfundur reyndi að finna haldbetri 
heimild en án árangurs. 
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listamannarekin og er ætluð galleríum en ekki listamönnum án gallería. 174 

Þátttökugjaldið er lágt 175  og sömuleiðis aðgangseyrir fyrir gesti. 176  Miðað við 

fyrirkomulag listkaupstefnanna tveggja auk Torgs virðist ekkert hlið vera til staðar á 

listamannareknum listkaupstefnum sem hefur áhrif á hóp gesta. Að minnsta kosti er 

það ekki þröngt. 

Í viðtölum fyrir ritgerðina bárust styrkir í tal en víða í heiminum, t.d. í Danmörku, 

fá gallerí styrki til þess að sækja listkaupstefnur, enda um mikilvægt kynningar- og 

menningarstarf að ræða. Á Íslandi eru gallerí ekki styrkt til þátttöku í listkaupstefnum 

en galleristar finna fyrir nokkru skilningsleysi á Íslandi gagnvart starfsemi sinni.177 

Fengju gallerí opinbera styrki fyrir starfsemi sína myndi það stuðla að frekari 

kynningu á íslenskri list erlendis, sem gæti komið sér vel fyrir íslenskt efnahagskerfi 

þegar til lengri tíma er litið. Skortur á fjárstyrkjum hefur þó ekki komið í veg fyrir 

þátttöku íslenskra gallería í listkaupstefnum erlendis. 

 

11. Listkaupstefnur í íslensku samhengi 

Í þessum kafla er þátttaka í listkaupstefnum könnuð út frá sjónarhorni íslenskra 

gallería. Nú þegar hafa komið fram skoðanir viðmælenda á ýmsum málefnum en hér 

eru viðtölunum gerð frekari skil. Fyrst fer fram stutt umfjöllun um galleríin þrjú. 

 

11.1 i8, Hverfisgallerí og BERG 
Galleríið i8 var stofnað árið 1995 af Eddu Jónsdóttur, myndlistarkonu. Í þá daga var 

starfsemi gallería á Íslandi svo til óþekkt og segja má að Edda hafi verið frumkvöðull 

á sviðinu. Tilgangur Eddu með stofnun gallerísins var að auka kynningu á íslenskri 

myndlist erlendis og mynda sambönd við önnur gallerí, söfn og safnara. Edda sagði í 

viðtali árið 2007 að vel hefði gengið að koma íslenskri samtímalist á framfæri erlendis 

og fyrst og fremst væri það þátttöku í listkaupstefnum að þakka. Hún sagði marga 

                                                
174 „Application,“ Supermarket, sótt 9. janúar 2019, 
https://supermarketartfair.com/pages/application 
175 „Exhibition stand sizes and prices,“ Supermarket, sótt 9. janúar 2019, 
https://supermarketartfair.com/pages/exhibition-stand-sizes-and-prices 
176 „For visitors,“ Supermarket, sótt 9. janúar 2019, 
https://supermarketartfair.com/pages/visitors-information 
177 Þorlákur Einarsson og Ingibjörg Jónsdóttir. 
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hafa ferðast til Íslands eftir að hafa uppgötvað galleríið erlendis.178 Þar að auki starfar 

galleríið ekki eingöngu með íslenskum listamönnum. Núverandi eigandi i8 er Börkur 

Arnarson og helstu listkaupstefnur sem galleríið hefur tekið þátt í eru Art Basel í 

Basel, Armory Show í New York, Chart í Kaupmannahöfn og Market í Stokkhólmi.179 

Rifja má upp að Þorlákur Einarsson, einn af stjórnendum i8, veitti viðtal fyrir hönd 

gallerísins. 

Hverfisgallerí hóf starfsemi á Hverfisgötu snemma árs 2013 en það var 

samstarfsverkefni i8 og fjárfesta Arev verðbréfafyrirtækis.180 Galleríið starfar þó sem 

fullkomlega sjálfstætt gallerí og framkvæmdastjóri þess og eigandi er Sigríður L. 

Gunnarsdóttir. Þegar galleríið var opnað var tilgangurinn sá að veita fleiri 

samtímalistamönnum færi á samstarfi við gallerí þar sem málverk og skúlptúr eru í 

brennidepli. Galleríið hefur fyrst og fremst tekið þátt í skandinavísku 

listkaupstefnunum Chart í Kaupmannahöfn og Market í Stokkhólmi og hóf þar 

þátttöku árið 2014.181 

Galleríið BERG Contemporary var stofnað árið 2016 af Ingibjörgu Jónsdóttur sem 

einnig er eigandi þess. 182  Galleríið hefur frá upphafi tekið virkan þátt í 

listkaupstefnum víða um heim og einnig vinnur það ekki eingöngu með íslenskum 

listamönnum heldur einnig t.d. japönskum, bandarískum og þýskum.183 Galleríið 

hefur tekið þátt í ýmsum listkaupstefnum, svo sem Art Cologne í Köln, Armory Show 

í NewYork, Chart í Kaupmannahöfn og Untitled á Miami. 

 

11.2 Viðtöl 
Líkt og tekið er fram í inngangi ritgerðarinnar er viðtalsspurningum skipt í þemu en 

þau mikilvægustu fjalla um viðskiptavini og viðskipti, tengslanet, markaðssetningu og 

samkeppni. Til þess að ná fram skýrum samanburði á galleríunum er ein spurning 

tekin fyrir í einu og svör allra viðmælenda koma fram þar á eftir. Svörin eru sett í 

                                                
178 Einar Örn Jónsson, ,,Sóknarfæri íslenskrar myndlistar,“ 16. febrúar 2007.   
179 Þorlákur Einarsson, 27. nóvember 2018. 
180 Einar Falur Ingólfsson, „Markaður fyrir myndlist,“ Menning, Morgunblaðið, 9. janúar 
2013, sótt 4. desember 2018, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=370830&pageId=6037975&lang=is&q=Hverfisgalle
r%ED 
181 Sigríður L. Gunnarsdóttir, 3. desember 2018.  
182 Ingibjörg Jónsdóttir, 26. nóvember 2018. 
183 Rogers, „Icelandic Art Powers Up,“ 3. janúar 2018. 
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samhengi við fræðilega kafla ritgerðarinnar þar sem það á við. Greint er frá þeim 

svörum sem best svara rannsóknarspurningunni, þ.e. hvaða vægi þátttaka í 

listkaupstefnum hefur fyrir gallerí.  

 

11.2.1 Viðskipti og viðskiptavinir 

Viðmælendur voru spurðir hvort munur sé á hópi helstu viðskiptavina gallerísins á 

listkaupstefnum annars vegar og í galleríinu hins vegar. Að sögn Þorláks eru 

viðskiptavinir i8 á listkaupstefnum fyrst og fremst safnarar og erlend listasöfn. 

Viðskipti við íslensk söfn fara fram í galleríinu. Hann nefnir að 70-80% viðskipta í 

galleríinu séu við erlenda aðila og þá fari verkin úr landi. Önnur viðskipti eru við 

aðila búsetta á Íslandi og verkin verða þá eftir í landinu. Hlutföllin viðskiptavina í 

galleríinu sýna að nauðsynlegt sé að halda í meirihlutann og viðhalda samböndum við 

erlendu viðskiptavinina. Sigríður nefnir ekki söfnin og segir helstu viðskiptavini 

Hverfisgallerís bæði á listkaupstefnum og í galleríinu vera safnara. Ingibjörg segir að 

mest beri á söfnurum og listasöfnum, bæði á listkaupstefnum og í galleríinu. Svör 

viðmælenda sýna að munurinn á viðskiptavinum á listkaupstefnum og í galleríunum 

sé ekki ýkja mikill en kjarninn á báðum stöðum samanstendur af söfnurum og 

listasöfnum. Hins vegar getur kaupferlið verið langt og oft hefjast viðskiptin á 

listkaupstefnum en klárast í galleríinu. Öll galleríin hafa verk til sölu á sölusíðunni 

Artsy. 

Spurt var hvort einhver munur væri á því að eiga viðskipti á listkaupstefnum og í 

galleríinu. Þorlákur segir muninn fyrst og fremst felast í tíma. Allt gerist mjög hratt á 

listkaupstefnum, fólk gengur um, skoðar mikið og þreytist. Í galleríinu fara 

samskiptin fram í meiri ró og næði. Hann segir að viðskiptavinirnir taki frekar 

skyndiákvarðanir á listkaupstefnum vegna tímapressu og samkeppni. Sigríður segir að 

þar sem færri verk séu til staðar á listkaupstefnum verði samskiptin hnitmiðaðri en í 

galleríinu sé hægt að sýna fjölda verka og samtalið verði lengra. Ingibjörg segir 

muninn ekki mikinn en að þægilegt sé að vera í galleríinu með fleiri verk til staðar og 

geta lánað fólki verk. 

Allir viðmælendur segjast leitast við að komast í samband við safnara. Þorlákur 

segir að i8 sé með u.þ.b. 13.000 manns á skrá og meðal þeirra séu t.d. safnarar, 

listamenn eða fólk sem hefur komið í galleríið einu sinni. Þess er gætt að aðili sem 

hefur áhuga á sérstökum listamanni fái sendar viðeigandi upplýsingar um hann og 



 33 

þannig nær galleríið að minna á sig og viðhalda sambandi við fólk sem það hefur hitt. 

Sigríður segist sækja miklu meira í safnarana heldur en öfugt. Hún sendir þeim 

upplýsingar um hvað sé að gerast í galleríinu, t.d. þegar nýjar sýningar eru opnaðar. 

Hún segir að safnarar séu allt öðruvísi en áður, að þeir hegði sér öðruvísi og fari miklu 

víðar, enda séu galleríin mun fleiri í dag. Hún nefnir að venjan hafi verið að safnari 

væri hollur tilteknum gallerista og keypti oftast hjá honum en nú sé erfiðara að spá 

fyrir um eftir hverju safnarar sækjast. Svör Þorláks og Sigríðar minna í raun á 

fyrirkomulag hefðbundinna fyrirtækja sem selja vörur og reyna að koma upplýsingum 

um þær til síns markhóps. Ingibjörg segist leitast við að mynda sambönd við safnara 

og, án þess að um snobb sé að ræða, vilji þau að verkin komist í góðar hendur þar sem 

þau eru metin að verðleikum. 

 

11.2.2 Tengslanet 

Aðspurðir hvort galleríin búi yfir öflugu tengslaneti sem eigi rætur sínar að rekja til 

listkaupstefna svara viðmælendur tvímælalaust játandi. Starfsfólk i8 hóf snemma á 

ferli sínum að sækja listkaupstefnur og hefur lengi unnið að tengslamyndun. i8 hefur 

sótt nokkrar listkaupstefnur í tilraunaskyni en Þorlákur segir slíkar tilraunir ekki 

marktækar ef farið er aðeins einu sinni heldur þurfi hugsanlega að prófa fimm ár í röð, 

jafnvel án þess að selja neitt. Það hefur gerst að viðskiptavinir komi til þeirra á 

listkaupstefnum og spyrji um verk sem voru til sýnis tveimur árum áður. Þorlákur 

nefnir að Börkur, eigandi i8, sæki oft sýningar erlendis þar sem verk eftir listamenn 

gallerísins eru til sýnis. Það er ein leið til þess að viðhalda tengslanetinu enda 

mikilvægir safnarar listamannanna á staðnum. Gott tengslanet gerir þeim kleift að vita 

hverjir hafa áhuga á hverjum og þannig getur starfsfólkið t.d. vitað hvaða söfnurum er 

viðeigandi að bjóða á tilteknar sýningar. Tengslanetin geta jafnvel leitt til vináttu.184 

Sigríður segir að samskipti augliti til auglitis skipti mestu máli. Það þarf að vinna að 

því að halda tengslanetinu lifandi en þátttaka í listkaupstefnum ár eftir ár er það sem 

byggi sterkasta grunninn. Hún segir það góða leið til þess að eiga í samskiptum og 

mynda tengsl t.d. við aðra gallerista. Ingibjörg byrjaði að sækja listkaupstefnur og 

mynda tengsl mörgum árum áður en hún opnaði BERG. Hún segir tengsl við aðra 

gallerista, sýningarstjóra, safnara og fleiri hafa komið sér vel þegar galleríið var 
                                                
184 Þorlákur Einarsson: „Fólk vill geta gengið að þér vísum ár eftir ár og þannig verður til 
traust af hálfu kúnnans [...] fólk vill ekki kaupa verk af einhverju galleríi sem er bara 
smástirni sem hverfur.“ 
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glænýtt og svo hafi þau haldið áfram að þróast. Í sumum tilfellum leiði tengslanetin af 

sér sölu eða sýningarmöguleika fyrir listamenn og stundum jafnvel vináttu. Af 

svörum viðmælenda er ljóst að árangur gallería er langtímaferli og svörin má einnig 

tengja við hugmyndir Bourdieu um mismunandi auðmagn í kafla 3.1 (bls. 10). 

Viðvera gallerís ár eftir ár á listkaupstefnu getur byggt upp táknrænt auðmagn og 

skilað fjárhagslegum ávinningi til lengri tíma. 

Í 7. kafla (bls. 23) var komið inn á þá hugmynd að gallerí gætu borið sig saman við 

önnur gallerí á listkaupstefnum og minnkað óvissutilfinningu við verðlagningu verka. 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir beittu slíkri aðferð. Þorlákur svarar játandi en 

nefnir að þegar um skörun er að ræða, þ.e. þegar fleiri en eitt gallerí vinnur með sama 

listamanni, þá sé aldrei munur á verðlagningu á verkum þess listamanns. „Við 

speglum okkur ekki í stærstu aðilunum og við speglum okkur ekki í minnstu 

aðilunum.“ Sigríður segir að á listkaupstefnum þurfi að spyrja til þess að fá að vita 

verð á verki, verðið sé ekki fyrir allra augum. Hún segist vissulega hlera aðeins en 

nefnir jafnframt: „Þetta er fyrst og fremst huglægt, þetta mat á verði.“ Ingibjörg segir: 

„Jújú, það hefur auðvitað verið það en [...] að hafa verið innan um myndlist svona 

lengi þá er þetta eitthvað sem lærist upp að því marki sem hægt er að læra svona 

hluti.“ Þrátt fyrir að viðmælendur svari játandi virðast þeir draga aðeins úr því með 

öðrum athugasemdum og enginn þeirra virðist meðvitað beita samanburðaraðferðinni 

til þess að auka öryggi við verðlagningu. Oftast er búið að ræða verð á verkum 

fyrirfram og sveigjanleikinn ekki sérlega mikill. 

Það skiptir máli fyrir öll galleríin hvaða gallerí taka þátt í sömu listkaupstefnum og 

þau sækja. Þorlákur segir að ef gallerí sem þau líta upp til eða sem þau þekkja taki 

þátt þá taki þau það með í reikninginn við val á listkaupstefnum. Þau hringja jafnvel í 

kollega sína og spyrja þá hvort þeir hafi tekið þátt í tiltekinni kaupstefnu og hvort þeir 

mæli með henni. Sigríður, sem hefur aðallega tekið þátt í norrænu kaupstefnunum 

Chart og Market, segir að það séu minni listkaupstefnur í Skandinavíu sem 

Hverfisgallerí myndi ekki taka þátt í. „Þetta eru bara bestu skandinavísku gallerín, 

þannig að það er ekkert voða flókið.“ Samkvæmt Ingibjörgu passa sum gallerí alls 

ekki saman. Það skiptir máli að hin galleríin séu fagleg og að „setja sig í rétt 

samhengi.“ Þetta rennir stoðum undir það sem nefnt var í 7. kafla (bls. 23), að gallerí 

staðsetji sig nálægt þeim galleríum sem þau hafa dálæti á og vilja líkjast. 

Viðmælendum þykir mikilvægt að réttu safnararnir séu til staðar á listkaupstefnum. 

Þorlákur segir að þau geti ekki vitað fyrir víst hvaða safnarar muni láta sjá sig en oft 



 35 

geri reynslan þeim kleift að giska rétt. Sem dæmi nefnir Þorlákur að á listkaupstefnu í 

Stokkhólmi geti þau nánast verið viss um að þau muni hitta tiltekinn hóp safnara sem 

þau þekkja frá fyrri samskiptum. Hann greinir einnig frá því þegar galleríið tók þátt í 

listkaupstefnu í heimaborg viðkomandi safnara aðeins í virðingarskyni við hann, án 

þess að vita fyrirfram hvort galleríinu myndi ganga vel. Sigríður tekur fram að hún 

hafi stundum fengið sendan lista yfir safnara sem tilkynnt hafi komu sína sem 

minnkar óvissuna. Ingibjörgu finnst mikilvægt að hópur safnara sé fjölbreyttur og að 

þeir búi yfir sannri ástríðu fyrir listinni. Það virðist því ljóst að safnarar geta haft áhrif 

á ákvarðanir gallerista líkt og kom fram í 9. kafla (bls. 27). 

Aðspurðir hvort galleríin taki þátt í skemmtanahaldi listkaupstefnanna og hvort þau 

séu mikilvæg fyrir tengslamyndun svara allir viðmælendur játandi. Þorlákur segir 

nauðsynlegt að „kynnast fólki nánar heldur en inni í einhverri vöruhöll.“ Sigríður 

tekur fram að skipuleggjendur listkaupstefnanna raði oft galleristum, söfnurum og 

fleiri saman eftir því sem þeim finnst passa. Síðastnefnda atriðið er áhugavert að því 

leyti að hér er tengslanetið skipulagt af þriðja aðila. Ingibjörg segir að þátttaka í 

skemmtanahaldi listkaupstefnanna sé nauðsynleg fyrir tengslamyndun. Hún tekur 

sérstaklega fram að það sé mikilvægt fyrir safnara til þess að kynnast öðrum 

söfnurum. 

 

11.2.3 Markaðssetning 

Spurt var hvort þátttaka í listkaupstefnum hafi stuðlað að betri kynningu á 

listamönnum galleríanna. Þorlákur segir að þær séu „grundvöllur að sýnileika okkar 

og ekki síst til að byrja með [...] fólk var tregara til að ferðast langt og það voru minni 

líkur á að við gætum fengið fólk til okkar þannig að við þurftum að fara til þeirra.“ 

Sigríður svarar einnig játandi en segir mikilvægt að halda kynningunni lifandi með 

því að senda söfnurum viðeigandi upplýsingar, útgefnar bækur um listamenn o.s.frv. 

Ingibjörg segir þátttökuna stuðla að kynningu á galleríinu sem heild og á listamönnum 

þeirra. 

Viðmælendur voru spurðir hvernig list þeir sýndu á listkaupstefnum annars vegar 

og í galleríinu hins vegar. Þorlákur segir að þau reyni að lesa í tíðarandann og að nú 

séu hefðbundnari miðlar, t.d. málverk, eftirsóttari en áður og óhefðbundnari, eins og 

vídeólist, sé að færast út úr sviðsljósinu. Þar að auki segir hann málverk auðveldari 

uppsetningar heldur en t.d. vídeó. Ef verk er mjög erfitt í uppsetningu eða krefst 
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stöðugs viðhalds getur það bæði fælt viðskiptavininn frá og kostað galleríið meira, 

t.a.m. ef það krefst viðbótarstarfsmanns eða er dýrara í flutningi. Þorlákur segir einnig 

að ný verk séu oftast sýnd í galleríinu en rati svo kannski á listkaupstefnur. Sigríður 

tekur fram að það sé auðveldast að selja málverk. Hún reynir að halda 

flutningskostnaðinum niðri þótt hún taki stundum stór verk. Það þarf að velja það sem 

passar best viðkomandi listkaupstefnu og miða við safnarana sem von er á. Hún segir 

engan mun á því sem sýnt er á kaupstefnum og í galleríinu. Ingibjörg nefnir að í 

galleríinu sé meira úrval í boði til þess að sýna en á listkaupstefnum geti verið þemu 

sem hafi áhrif á valið. Einnig þarf að miða við hvaða safnarar eru líklegir til þess að 

koma og hvað muni skila mestu til listamannanna og gallerísins í heild. Þau útiloka 

ekki að taka með verk sem styrkja heildina og styrkja básinn þótt það sé ólíklegt til að 

seljast. Ingibjörg segir vænlegra að taka listamenn sem eru þekktir en engu að síður 

nauðsynlegt að taka einnig þá minna þekktu. „Það getur verið gott að stilla saman 

einhverjum yngri og svo öðrum þekktari, það styrkir, jafnvel á báða bóga.“ Þetta 

kemur heim og saman við hugmyndina um sánulögmálið í 8. kafla (bls. 24). 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar var greint frá aðstæðum til þess að sýna list á 

listkaupstefnum sem ófullnægjandi; þar sé lélég lýsing, ósamræmi milli verka og 

skortur á sýningarstjórn. Þorlákur samsinnir því og segir þær ekki til fyrirmyndar. 

Hann segir að upplifunin sé eins og að setja upp bás í Laugardalshöll, veggirnir séu 

illa málaðir og ójafnir, lýsingin geti verið lélég og truflun af nálægum básum geti haft 

áhrif á hvernig gestir upplifi básinn þeirra. Að sýna list í galleríinu er mun betra þar 

sem þau þekkja rýmið vel og öll tæknileg atriði ganga betur upp. Sigríður er ekki á 

sama máli og segir rýmin falleg og lofthæðina góða, að minnsta kosti á skandinavísku 

messunum. Þó segist hún hafa lent í því að vídeóverk á næsta bás hafi gert það að 

verkum að setja þurfti upp tjald sem skemmdi fyrir þeim. Þótt húsnæði Hverfisgallerís 

sé hannað sem gallerí, segir Sigríður að erfitt geti verið að vinna með rýmið vegna 

þess að það er í kjallara og ekki með stóra glugga út á götu eins og mörg gallerí hafa. 

Ingibjörg segir gjörólíkt að setja upp sýningu í galleríinu og á listkaupstefnum. Hún 

segir aðstæðurnar góðar á listkaupstefnum en án þess að dásama þær segist hún ekki 

myndu taka þátt ef henni þætti aðstæðurnar óboðlegar. Ljóst er af svörum viðmælenda 

að listkaupstefnurnar sem galleríin taka þátt í eru ólíkar hvað varðar aðstæður til þess 

að sýna list. 

Til þess að draga að sér athygli og skera sig frá fjöldanum segir Þorlákur að þau 

treysti fyrst og fremst á að básinn sé fallegur og spennandi. Bestu básarnir séu oft þar 
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sem einum listamanni er gefið allt rýmið. Sigríður reynir alltaf að hafa eitthvert 

„messuverk,“ þ.e. verk sem gleður augað, er í stórum skala eða dregur viðskiptavininn 

inn á annan hátt svo hann veiti hinum verkunum meiri eftirtekt. Henni hefur einnig 

reynst vel að taka sama listamanninn trekk í trekk þótt gæta þurfi að því að allir 

komist að. Sömuleiðis segir Ingibjörg að oft sé gott að leggja áherslu á einn listamann 

þótt því fylgi meiri áhætta.  

Spurt var hvort þátttakan í listkaupstefnum skipti máli til þess að viðhalda orðspori 

gallerísins á listmarkaðnum. Þorlákur segir að ef þau hættu þátttöku myndu eflaust 

margir halda að þau væru farin á hausinn. Ef gallerí myndi ákveða að hætta þyrfti að 

opinbera það. Hann segir þetta að einhverju leyti vera kvöð: „Ég verð að vera hérna til 

að vera sýnilegur fyrir þessum og þessum [...] ég get ekki sagt að það borgi sig að 

gera þetta en aftur á móti er þetta svona trúverðugleikaspursmál.“ Sigríður segir að 

hlutirnir myndu einfaldlega ekki ganga upp ef galleríið tæki ekki þátt. Hins vegar 

telur hún að safnarar kaupi list af sannri ástríðu og myndu ekki hætta við kaup á 

listaverki einungis vegna þess að galleríið gæti ekki tekið þátt í listkaupstefnum. Hún 

segir að það sem þeir horfi á séu listamennirnir sjálfir og listaverkin. Ingibjörg segir 

þátttökuna bráðnauðsynlega til þess að viðhalda orðspori gallerísins þar sem margir af 

listamönnum gallerísins eru alþjóðlegir listamenn. Markaðurinn á Íslandi myndi ekki 

duga til. Þar að auki segir hún: „Auðvitað vekur það oft áhuga safnara líka hérna 

heima ef listamennirnir ná að skjóta rótum erlendis og kynna sig og seljast.“ Kynning 

á listamönnunum utan landsteinanna virðist því styrkja kynningu þeirra heima fyrir. 

 

11.2.4 Samkeppni 

Hvað varðar samkeppni á Íslandi líta viðmælendur hana jákvæðum augum. Þorlákur 

segir að sambærileg gallerí eigi í frekar bróðurlegu sambandi. Meðalstóru galleríin 

eru ekki helstu samkeppnisaðilarnir heldur eiga stóru galleríin auðveldara með að 

ryðja þeim úr vegi. Stundum tekur i8 þátt í sömu listkaupstefnu á sama tíma og 

Hverfisgallerí eða BERG og Þorlákur segir það „kitla stoltið“ frekar en að trufla þau 

að vera ekki eina íslenska galleríið á staðnum. „Það skiptir rosalega miklu máli að 

vera ekki ein, að vera með fólk sem er að gera sambærilega hluti.“ Sigríður segir ekki 

gott fyrir neinn að einungis eitt gallerí sé til staðar, eins og i8 var lengi vel. „Því fleiri, 

því betra.“ Ingibjörg fagnar samkeppninni sem hún segir vera heilbrigða og að líta 

mætti á hana sem samvinnu. Hún er ekki viss um að BERG myndi selja meira ef 



 38 

galleríin væru færri. Hér má koma inn á umræðuna um stigveldi þar sem samkeppni 

tengist hugmyndinni um að gallerí reyni að klífa stigveldið. Miðað við svör 

viðmælenda er meginmarkmið galleríanna með þátttöku í listkaupstefnum þó ekki að 

komast ofar hinum í stigveldi gallería á Íslandi heldur virðist samkeppnin heldur vera 

á alþjóðlegri grundu.  

Að lokum eru viðmælendur spurðir hvort galleríið gæti staðið undir sér án 

þátttökunnar í listkaupstefnum. Þorlákur játar því en segir að þá þyrfti eitthvað annað 

að koma í staðinn ef galleríið vildi halda sig við alþjóðlegan markað.185 Ef galleríið 

ætlaði sér ekki að starfa á alþjóðlegum vettvangi þá þyrfti samsetning þess að vera 

með öðru sniði, þ.e. öðruvísi listamenn. „Jafnvel þótt þeir [galleristar] sótist og bölvi 

messuheiminum þá taka þeir eftir sem áður þátt, af því að þeir hafa ekki fundið þessa 

hina lausn.“ Sigríður segir að galleríið myndi að öllum líkindum standa betur hvað 

reksturinn varðar ef þátttökunnar nyti ekki við. Hún segir að ef galleríið myndi sleppa 

því að taka þátt í eitt ár myndi það skila meira í kassann en hins vegar skipti máli að 

líta á starfsemina sem langhlaup. Orð hennar: „Maður verður að berjast og taka þátt“ 

eru áhugaverð vegna þess að þau gefa til kynna að þátttaka í listkaupstefnum sé 

íþyngjandi. Ingibjörg segir galleríið varla geta staðið undir sér án listkaupstefnanna en 

líkt og Þorlákur nefnir hún að ef galleríið myndi takmarka starfsemi sína við Ísland 

myndi það vinna með öðruvísi listamönnum og sýna öðruvísi listaverk, enda þótt 

salan sé ágæt hér innanlands. Túlka má svar Ingibjargar sem svo að galleríið gæti ekki 

staðið undir sér án listkaupstefnanna í þeirri mynd sem það er nú. Svo virðist sem ein 

forsendan fyrir því að listamennirnir vinni með galleríunum sé sú að þeir beini 

kröftum sínum ekki aðeins að Íslandi heldur einnig út fyrir landsteinana. 

 

12. Niðurstöður 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hvaða vægi það hefði fyrir gallerí að taka 

þátt í listkaupstefnum. Í fyrri hlutanum var fjallað um ólíka þætti listheima til þess að 

auka skilning á listkaupstefnum og þátttöku gallería í þeim. Í seinni hlutanum var 

greint frá viðtölum við gallerista í Reykjavík, sem vörpuðu ljósi á stöðu íslenskra 

gallería á listkaupstefnum. Niðurstöður rannsóknarinnar grundvallast á svörum 

                                                
185 Sem dæmi um aðra lausn nefni Þorlákur að sum gallerí hafi sveitasetur þangað sem þau 
geta boðið fólki að koma. 
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viðmælenda með fyrri kaflann til hliðsjónar. Fyrst verður dregið fram það sem veikir 

skilning á þátttöku gallería í listkaupstefnum.  

Það er dýrt að taka þátt í listkaupstefnum og íslensk gallerí eru ekki styrkt til 

þátttöku. Munurinn á viðskiptavinum gallerísins á listkaupstefnum og í galleríunum er 

ekki ýkja mikill; kjarninn samanstendur af söfnurum og listasöfnum. Þar að auki 

virðist þægilegra að eiga viðskipti í galleríinu, þar sem er rólegra og fleiri verk tiltæk, 

þótt skilvirk og hnitmiðuð samskipti listkaupstefnunnar geti einnig verið af hinu góða. 

Lítill munur er á listinni sem sýnd er á listkaupstefnum og í galleríunum en meiri 

takmörk eru á því hvað er æskilegt að taka með á listkaupstefnur. Aðstæður til þess að 

sýna list á listkaupstefnum eru ekki alltaf til fyrirmyndar þótt þær þyki stundum góðar. 

Að einhverju leyti virðist þátttaka í listkaupstefnum vera galleríum kvöð.  

Ofangreint gæti vakið upp efasemdir um ágæti listkaupstefna þar sem ókostirnir 

virðast mýmargir en þar sem gallerí um allan heim hafa tekið virkan þátt í 

listkaupstefnum í áratugi og halda því ótrauð áfram er ljóst að kostirnir eru ókostunum 

yfirsterkari, þegar á heildina er litið. Kostirnir eru tvenns konar, annars vegar er það 

tengslamyndun og hins vegar kynning og markaðssetning. 

Með þátttöku í listkaupstefnum fá gallerí aðgang að mikilvægum samkomustað sem 

mikilvægir aðilar listheimsins sækja, svo sem sýningarstjórar, safnstjórar, safnarar og 

önnur gallerí. Á listkaupstefnum geta gallerí því myndað ný tengsl, viðhaldið fyrri 

tengslum, átt í samskiptum við önnur sambærileg gallerí og nálgast safnara á 

skilvirkan hátt. Tengslanetin geta meðal annars leitt af sér sölu, aukna 

sýningarmöguleika listamanna og betri þjónustu gallería við viðskiptavini sína. 

Listkaupstefnur sjá galleríum fyrir ýmiss konar skemmtun en þátttaka í henni er ekki 

síður mikilvæg fyrir tengslamyndun. Galleríin velja listkaupstefnur í samræmi við 

markaðinn sem þau starfa á. Tengslamyndun og viðhald tengslaneta er 

langtímaverkefni. 

Þátttaka í listkaupstefnum hefur stuðlað að aukinni kynningu á galleríum og 

listamönnum þeirra en þær eru góður vettvangur fyrir safnara og sýningarstjóra til þess 

að uppgötva nýja listamenn. Kynningin fer fram á sjálfri listkaupstefnunni og víðar, 

t.d. í fjölmiðlum. Listkaupstefnur eru mikilvægar til þess að viðhalda orðspori 

galleríanna og bæta það, á erlendri og íslenskri grundu, og þar með má segja að ímynd 

þeirra eða vörumerki styrkist og þau komist hærra í alþjóðlegu stigveldi. Galleríin 

velja listkaupstefnur vandlega og þá ræður mestu góð ímynd og kynning á réttum 

markaði. Áhrif kynningar og markaðssetningar á gallerí koma oft í ljós á löngum tíma. 
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Þátttaka gallería í listkaupstefnum er leið þeirra til þess rjúfa landamærin og starfa á 

alþjóðavettvangi. Gallerí sem vinna með listamönnum, sem leitast við að ná frama 

erlendis, virðast ekki geta staðið undir sér til lengri tíma án þátttöku í listkaupstefnum, 

nema með því að beita þá öðrum aðferðum í staðinn. Starfsemi gallería byggist á 

langtímamarkmiðum og mikilvægi þátttöku í listkaupstefnum fyrir gallerí grundvallast 

á þeim langtímaáhrifum sem þau verða fyrir. Þess vegna er tengslamyndun, viðhald 

tengslaneta og kynning og markaðssetning það sem mótar vægi þátttöku gallería í 

listkaupstefnum. Hinn fjárhagslegi ávinningur skilar sér þegar táknrænt auðmagn 

galleríanna breytist í efnahagslegt auðmagn. Ókostirnir eru skammvinnir en kostirnir 

mun langvinnari.  
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Viðauki: Myndir 

 
Mynd 1. Quentin Metsys, Peningavíxlarinn og konan hans, 1514, olía á striga, 71x68 cm, 
Louvre, París, Frakklandi, https://www.wga.hu/html_m/m/massys/quentin/2/moneylen.html 
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