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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður aðgreining listheimsins skoðuð í ljósi kenninga mannfræðinnar, 

þar sem hinn íslenski myndlistarheimur og íslensk listasaga eru í forgrunni. Listin getur 

sagt okkur ýmislegt um samfélagið en listheimurinn er einnig sérstætt samfélag í sjálfu 

sér með sínar eigin stéttir og innbyrðis valdaspil. Aðgreining listheimsins er það sem hér 

er varpað sjónum að með því að notast við kenningar Pierre Bourdieu um menningarauð, 

veruhátt og svið samfélagsins til að fletta ofan af undirliggjandi valdaspili menningarinnar. 

Þá er einnig farið yfir grundvallarskilgreiningar ýmissa fræðimanna á list og listheiminum 

og út frá því hverjir það séu sem ákveði gildi og merkingu listar. Sú spurning sem liggur til 

grundvallar er hvort listheimurinn skapi ákveðna jaðarhópa og hverjir þeir hópar þá séu. 

Niðurstöður benda til þess að hinn íslenski listheimur beri með sér ákveðna aðgreiningu 

þar sem sumir eru viðteknir en aðrir undanskildir, meðal annars í skráningu listasögunnar, 

í hugtökum listarinnar og á listasöfnum. Hins vegar megi einnig sjá merki um 

fjölbreytileika listheimsins í listahátíðum eins og List án Landamæra og í nýjum stefnum 

samtímalistar sem einblína á félagsleg tengsl.  
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Abstract 

This essay deals with the distinction of the art world from an anthropological perspective. 

The icelandic art world and art history are at the forefront of this discussion. The aim of 

the essay is to use theories from anthropology to research the art world. Art can tell us 

plenty about our society, but the art world is also a society in itself, wherein stratification 

and internal conflict occurs. Pierre Bourdieu’s theories on cultural capital, habitus and 

field are used to shed light on the distinction within the art world and the underlying clash 

of cultural power. Further theories on art, the art world and who decides the value and 

meaning of art is also explored through various theorists. The fundamental question is 

whether the art world creates certain outsiders and if so who those outsiders are. The 

conclusion reveals that the Icelandic art world creates a certain distinction wherein some 

are included and some excluded. This distinction occurs in the art history, the art 

terminology and in art museums. However, there is also evidence that the diversity within 

the icelandic art scene is celebrated. For instance, in the art festival Art without 

Boundaries (List án Landamæra) and in the new direction taken by contemporary art, 

which focuses on societal relations. 
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Formáli  

 
Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA gráðu í mannfræði við Félagsfræði, mannfræði og 

þjóðfræðideild Háskóla Íslands, með aukagrein í listfræði. Við nám mitt í mannfræði hef 

ég leitast eftir því að fá nýja sýn á samfélagið í kringum mig, en með listfræðinni hef ég 

náð að afmarka þessa forvitni mína í gegnum það sérstæða í menningunni sem listin er. 

Þetta verkefni tel ég vera afrakstur þess. Verkefnið er unnið undir handleiðslu Sveins 

Eggertsonar en honum vil ég þakka ánægjulegt samstarf og góða leiðsögn, hvort sem það 

var hjálp við heimildaleit eða spjall um einkennilegheit listarinnar og mannfræðinnar. 

Einnig vil ég þakka móður minni fyrir yfirlesturinn og fjölskyldu minni og vinum fyrir 

stuðninginn þegar ég mest þurfti á honum að halda.  



6 

Efnisyfirlit 

Útdráttur ..................................................................................................................... 3 
Abstract ....................................................................................................................... 4 
Formáli ........................................................................................................................ 5 
Efnisyfirlit .................................................................................................................... 6 
1 Inngangur ................................................................................................................ 7 
2 Hugtök .................................................................................................................. 10 

2.1 Hvað er list? ..................................................................................................... 10 
2.2 Listheimurinn ................................................................................................... 10 
2.3 Mannfræði lista ............................................................................................... 12 
2.4 Fyrirbærafræði listaverksins ............................................................................ 13 
2.5 Listasaga .......................................................................................................... 14 

3 Birtingarmynd íslenskrar myndlistarhefðar ........................................................... 17 

3.1 Íslensk listasaga ............................................................................................... 17 
3.2 Skráning íslenskrar listasögu ............................................................................ 20 
3.3 Konur í íslenskri myndlist ................................................................................. 22 
3.4 Hverjir eru skrifaðir í söguna ........................................................................... 24 

3.4.1 Markaðsvæðing samtímalistar ................................................................. 25 

4 Aðgreining listheimsins ......................................................................................... 27 

4.1 Hver er listamaðurinn? .................................................................................... 27 
4.2 Myndlistasöfn og myndlæsi ............................................................................. 29 
4.3 Hver ákveður hvað er list? ............................................................................... 31 

5 Umræður og lokaorð ............................................................................................. 33 
Heimildaskrá ............................................................................................................. 36 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



7 

1 Inngangur 
Jaðarhópar samfélagsins eru þeir sem taka oft ekki þátt í menningarsköpuninni og hinni 

ríkjandi orðræðu. Þeir fá ekki sama pláss í sögunni og eru þessir hópar því ekki eins 

sýnilegir að öllu jafnan. Listahátíðin List án landamæra leggur áherslu á listsköpun fatlaðra 

en hún var fyrst haldin árið 2003 á Evrópuári fatlaðra. Sú listsköpun mætti að vísu teljast 

undir jaðarlist en skipuleggjendur hátíðarinnar hafa kosið að nota ekki það hugtak, þar 

sem það kallar eftir jaðarsetningu sem þau vilja hafna (Magnús Guðmundsson, 2018). 

Listahátíðin stuðlar að menningarlegu jafnrétti og að skapa vettvang fyrir undirokaðan 

hóp listheimsins, að hann fái rými og tækifæri til að sýna list sína. Því tel ég vert að nefna 

hátíðina hér sem inngang að þeirri umfjöllun sem hér fer á eftir um hvort ákveðin 

aðgreining eigi sér stað í myndlistarheiminum. Aðgreining á sér stað í orðræðunni meðal 

annars; þar sem sumir eru viðteknir og aðrir ekki og þar sem sumir ákvarða hvað sé gild 

list. Aðgreiningin á sér stað innan og utan myndlistarheimsins sem er eitt svið 

samfélagsins. Listin er margslungin og stór hluti af menningunni.  Því þarf mannfræðin að 

skoða hana innan og utan frá.  

Einkenni og eðli listarinnar hefur vafist fyrir mönnum í aldanna rás. Á tímum forn- 

Grikkja taldi heimspekingurinn Platon til dæmis að listin ætti að endurgera náttúruna.  Í 

dag hefur nútímalistin kollvarpað fyrri kenningum og nýjar hugmyndir um hvað flokkist 

sem list orðið viðteknar. Eftirlíkingakenning Platons byggðist á því að list væri eftirlíking 

sjón okkar, en hefði í raun ekkert þekkingargildi og ruglaði tilfinningalíf manna. Þetta væri 

blekking sem hefði mjög vafasamt gildi. Platon var mjög neikvæður á list og taldi hana 

ekki hafa neitt notagildi. Listin hefði þar með hvorki tilgang né pláss í hans fyrirmyndarríki 

(Plato, 2000, bls. 57).  

En er svo enn komið í dag að listin hafi ekkert þekkingargildi og er hún kannski bara 

til þess gerð að rugla tilfinningarlíf okkar? Hvaða tilgang hefur list í okkar samfélagi og 

hvernig er hún skilgreind? Fram til dagsins í dag er enn deilt um hvað flokkist sem list og 

ýmsum blöskrar list samtímans og spyrja; ,,kallast þetta list?” Samtímalist er fyrirbæri sem 

virðist stundum ekki opið öllum en myndlist er eitt af sviðum samfélagsins og mikilvægur 

partur af menningu okkar. Þar mætast hugsjónir listamanna og áhorfenda. Skilgreiningar 

á list og valdaspilið þar á milli er mannfræðilegt rannsóknarefni og býr mannfræðin yfir 



8 

mikilvægum kenningarramma til þess að rannsaka undirliggjandi valdaspil og aðgreiningu 

listheimsins. 

En hvernig getur mannfræðin rannsakað list og hvað getur hún þá sagt okkur um 

listheim Íslands? Listin er þeim eiginleikum gædd að vera ákveðinn spegill samfélagsins. 

Með því að skoða hvað er í gangi í listinni má sjá ákveðinn viðtekin gildi sem og ýmsar 

ádeilur í brennideplinum. Listin getur þar með sagt okkur ýmislegt um samfélagið en 

listheimurinn er einnig sérstætt samfélag  í sjálfu sér með sínar eigin stéttir og innbyrðis 

valdaspil. Aðgreining listheimsins er það sem hér verður varpað sjónum að með því að 

notast við kenningar Pierre Bourdieu um menningarauð, veruhátt og svið samfélagsins. 

Einnig verður farið yfir grundvallarskilgreiningar ýmissa fræðimanna á list og listheiminum 

og út frá því hverjir það séu sem ákvarði hvað list sé. 

Ritgerðin skiptist í þrjá hluta: kenningarlega umfjöllun, listasöguna í íslensku 

samhengi og að lokum dæmi um aðgreiningu innan og utan listheimsins. Í fyrsta hlutanum 

verður farið yfir grundvallarhugtök sem snúa að list og listheiminum og hvernig 

mannfræðin rannsakar list. Þá verður farið yfir skrif mannfræðingsins Alfred Gell um 

mannfræði lista og listfræðingsins Danto um listheiminn. Farið verður yfir helstu hugtök 

listarinnar og velt fyrir hvernig mannfræðin getur og eigi að rannsaka list.  

Í öðrum hluta verður farið yfir íslenska listasögu í alþjóðlegu samhengi og hvernig 

skráningu listasögu er háttað. Einnig verður farið yfir stöðu kvenna í íslenskri myndlist og 

hvernig hallað hefur á vægi þeirra í listasögunni. Þá verður farið yfir þær deilur sem 

spruttu í kjölfar útgáfu ritsins Íslensk Listasaga: frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. 

aldar (2011). Spurt verður hverjir það séu sem eru skrifaðir inn í íslenska listasögu og 

hverjum er þá haldið utan við þá sögu? 

Í þriðja hluta er farið yfir þá aðgreiningu listheimsins sem verður til bæði innan og 

utan myndlistarsenunnar. Þar tek ég dæmi um jaðarhópa listasögunnar sem og 

myndlistarsöfn þar sem aðgreiningur milli almennings og stofnana ríkisins á sér stað. Þar 

eru kenningar Pierre Bourdieu í forgrunni, enda sýndi hann fram á mikilvægi 

félagsmótunar þegar kemur að smekk, virði og stöðu einstaklingsins í samfélaginu. Hugtak 

hans um menningarauð er mikilvægt til að varpa ljósi á ýmsa aðgreiningu sem verður til í 

menningunni. Þá verður einnig litið á markaðsvæðingu listarinnar í ljósi nýrrar þekkingar 
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á myndlistarheiminum sem og þær nýju stefnur samtímalistar  kynntar sem reyna að brúa 

bilið milli almennings og listamanna til að skapa nýja orðræðu listar. 

Markmiðið er að rannsaka myndlistarheiminn út frá sjónarhorni mannfræðinnar, þar 

sem íslenski myndlistarheimurinn og íslensk listasaga verður í forgrunni.  Ef svo er að hægt 

sé að líta á listheiminn sem nokkurs konar samfélag þá hlýtur það einnig að fylgja að 

ákveðnir aðilar séu viðteknir á meðan aðrir standi fyrir utan. Því spyr ég hvort 

listheimurinn skapi ákveðna jaðarhópa og ef svo hverjir þessir hópar séu? Hverjir eru það 

sem eru skrifaðir inn í  listasöguna þar sem þeir öðlast stöðu sem listamaður og hverjir 

eru það sem ákvarði hvað list sé? 
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2 Hugtök 

2.1 Hvað er list? 

Að skilgreina list sem hugtak hefur vafist fyrir flestum fræðigreinum enda er hægt að 

nálgast útskýringuna á mismunandi hátt. Að spurja hvað er list er hér félagsleg spurning 

en ekki fagurfræðileg. Samtímalistin hefur þróast á þá vegu að það er merking hlutanna 

sem skiptir höfuðmáli. Hugmyndafræðin að baki listaverksins, hvort sem það er mynd, 

hlutur eða gjörningur, eða hvaða miðill sem er, hlýtur þá að vera þar sem svarið liggur 

(Ransu, 2012, bls. 2). En er það þá hugtakið eða hluturinn sem um ræðir? Því það er ekki 

sjálfgefið að hlutur sé list. Samkvæmt stöðlum listheimsins þarf hann að uppfylla 

ákveðnar kröfur til þess að vera talinn listaverk en það er ekki skýrt hverjir þeir staðlar 

eru. Þessir staðlar eru ekki byggðir á fagurfræðilegum grundvelli heldur 

hugmyndafræðilegum. List og fagurfræði eru þó náskyld. Fagurfræðin gerir grein fyrir því 

hvað okkur finnst fallegt og ljótt en svarar hins vegar ekki spurningum um eðli listarinnar 

(Ransu, 2012, bls. 7).  

Mannfræðingurinn Alfred Gell var ósammála kenningum fagurfræðinnar um að list 

sé það sem listheimurinn sem stofnun ákveði að hún sé (Gell, 1998, bls. 5). 

Mannfræðingurinn Howard Murphy (2006) skilgreindi list út frá táknfræðilegum 

eiginleikum hlutarins, þar sem listaverkið hafi merkingarlegt og fagurfræðilegt gildi út frá 

því sem það vill sýna. Alfred Gell var þessu einnig alfarið ósammála en fyrir honum gat list 

aldrei verið tákn þó listhluturinn stæði fyrir eitthvað annað. Alfred Gell hafnaði einnig 

heitinu listhlutir (e. art objects) til að lýsa listaverkum þar sem það fæli í sér að hlutirnir 

bæru með sér merkinguna. Listin fyrir honum voru ekki aðeins hlutir sem áttu að vekja 

fagurfræðileg viðbrögð innan menningarinnar (Gell, 1998, bls. 5). Listhlutur og list sem 

hugtök gerðu ekki grein fyrir þeim félagslegu tengslum sem þar væru á bakvið en það væri 

lykillinn að því að skilja listhugtakið. 

 

2.2 Listheimurinn 

Hugtakið listheimur er gjarnan notað þegar átt er við samtímalist. Arthur C. Danto, 

bandarískur heimspekingur og listgagnrýnandi á heiðurinn af þessu hugtaki. Danto notaði 

sér verk Andy Warhol sem útgangspunkt og þá sérstaklega Brillo kassa hans, sem dæmi 

um hvar skilin á hlut og listaverki liggja (Danto, 1964, bls. 580). Hvað aðskilur Brillo 
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kassann sjálfan sem hlut og listaverkið sem er Brillo kassinn? Af hverju gera framleiðendur 

Brillo kassans hlut en Andy Warhol gerir Brillo kassann að listaverki en sjónræn upplifun 

þess er í grunninn sú sama? Út frá þessum vangaveltum taldi hann að sjónrænir þættir 

listaverksins næðu ekki lengur að gera grein fyrir listeðli ýmissa verka. Þar með væri það 

eitthvað annað en sýnilegir eiginleikar verksins sem gerðu það að list. Hjá Danto er það 

hin fræðilega umræða um listina, í víðum skilningi sem gegnir þessu hlutverki, en þessa 

fræðilegu umræðu nefndi hann listheiminn. Það sem gerir Brillo kassann að listaverki er 

kenning um list. Kenningin tekur það upp í listheiminn og hindrar að það verði aftur að 

hinum raunverulega hlut sem það er (Gunnar Harðarson, 2013, bls. 13-14). 

Listheimurinn er einnig valdakerfi og netkerfi allra þeirra sem koma að list t.d. 

listamenn, gagnrýnendur, listkennarar, galleríistar, sýningarstjórar, safnstjórar og 

uppboðshaldarar meðal annars (Ransu, 2012, bls. 13). Listheimurinn er því eins og 

ákveðið vistkerfi þeirra sem koma að list. Howard Becker (1982) fjallaði um tilveru margra 

listheima þar sem menningarsköpun ætti sér stað. Becker skilgreindi listheimana sem 

heild allra þeirra sem nauðsynlega koma að sköpun verka sem kalla mætti list (Becker, 

1982, bls. 34). Þessir aðilar mynda fast tengslanet og sameiginlegar aðgerðir þeirra verða 

að samhljóða sýn á hvað sé list. List sé því í raun samsköpun þeirra sem að listinni koma 

(Becker, 1976, bls. 704). 

Franski félags- og mannfræðingurinn Pierre Bourdieu fjallaði um hvernig samfélagið 

sé samsett af mismunandi, afmörkuðum sviðum (e. fields) (Bourdieu, 2007). Hvert svið 

býr yfir tilteknum auði (e. capital) en hann getur einnig færst milli sviða. Bourdieu greindi 

á milli fjögurra tegunda auðs: efnahagslegur auður (eignir og fé), táknrænn auður (virðing, 

frægð, staða), félagslegur auður (sambönd, vinátta og fjölskylda) og svo menningarauður 

(menntun, siðir og hefðir).  

Myndlistarsenan og listheimurinn er eitt svið samfélagsins. Menningarauður þeirra 

sem að honum koma byggir á þekkingu þeirra á list og tilheyrandi menntun. Þeir sem 

fæðast með meiri efnahagslegan auð eru þó líklegri til að öðlast þennan menningarauð 

sem verður þá að tilheyrandi táknrænum auð, svo sem þegar myndlistamaður öðlast 

frægð og frama. Þannig tilfærist einn auður yfir í annan innan tiltekins sviðs einstaklingsins 

(Bourdieu, 2007). Sérhvert svið er ákveðið félagslegt rými og það sem hann kallar leikvöll 

með ákveðnar óskráðar leikreglur og sína eigin tálsýn (illusio). Þar öðlast sviðið merkingu 



12 

og tryggir að þeir sem þar starfi helgi sig leiknum af félagsmótaðri ástríðu (libido) (Davíð 

Kristinsson, 2007, bls. 13). Bourdieu gengur þannig út frá því að hagsmunir og áhugi fari 

ávallt saman meðal leikmanna sviðsins. Þar með sé illusio listasviðsins til dæmis trúin á 

gildi og virði listarinnar sem virðist sjálfgefin þeim innan sviðsins á meðan þeir fyrir utan 

sjá ekki sömu gildi og virðast þeim jafnvel ákveðin tálsýn. Samkvæmt Bourdieu er það 

engin tilviljun hvaða stöðu fólk tekur sér á tilteknu sviði þar sem það er ávallt í samræmi 

við veruhátt og auð viðkomandi (Davíð Kristinsson, 2007, bls. 16). 

 

2.3 Mannfræði lista 

Samkvæmt mannfræðingnum Stuart Plattner skoða mannfræðingar list öðruvísi en aðrir 

félagsvísindamenn. Hann telur muninn liggja í hvernig þeir leggi áherslu fremur á smærri 

valdaminni samfélög sem innihald rannsókna sem og í aðferðafræðinni (Plattner, 2003, 

bls. 15). Þessi staðhæfing sé þó stöðnuð þar sem mannfræðingar setji sín eigin samfélög 

meir og meir í brennidepilinn. Mannfræðin sé þar með vel til þess fallinn að rannsaka 

samtímalist og myndlistarsenuna sjálfa. Plattner telur mannfræðina einnig hafa mikið 

fram að færa þegar kemur að því að rannsaka markaðsvæðingu myndlistar sem og 

vaxandi áhrif hnattvæðingar listheimsins (Plattner, 2003 bls. 18). Mannfræðingar telja að 

listsköpun, meðal annars í hinum vestræna heimi, eigi ekki að vera skoðuð, sem aðeins 

hagnýt fagurfræði (e. applied aesthetics), heldur sem fyrirbæri sem eigi sér fótfestu í 

listheiminum, sem byggist á flóknum félagslegum tengslum (Plattner, 2003, bls. 15). 

Mannfræði lista á að skoða félagslegar tengingar út frá listinni (Gell, 1998, bls. 1-3). 

Alfred Gell skoðaði einmitt list í samfélagslegu rými. Hann taldi að það ætti að skoða 

listhlutinn líkt og einstakling og þar af leiðandi skoða félagsleg samskipti í kringum og við 

hlutinn. Þá væri hægt að skoða stöðu listaverksins inn á safninu út frá þessum tengslum. 

Mannfræðileg sýn á list byggist á því að skoða þessi félagslegu tengsl listarinnar og áhrif 

listarinnar á menningarumhverfið. Mannfræðingum sé falið að rannsaka tilgang 

listarinnar  í félagslegu samhengi ásamt því að fjalla um af hverju ákveðnir einstaklingar 

innan ákveðins samfélags skapa ákveðna tegund af list (Gell, 1998, bls. 4). Gell vildi sýna 

fram á að hlutir og verk hafi atbeini og verða þar með virkir þáttakendur í að mynda 

félagsleg tengsl (Gell, 1998, bls. 7).  
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Það hefur oft hallað á sýn mannfræðinnar á list, alveg frá tímum Malinowski og 

Radcliffe-Brown sem gerðu ekki grein fyrir félagslegri merkingu listar í samfélögum (Gell, 

1992, bls. 43). Í grein Alfred Gell, Technology of Enchantment (1992), gagnrýnir hann að 

mannfræði lista hafi engu áorkað. Hann var einnig gagnrýninn á kenningar sem gátu ekki 

tekið til greina hlutinn sjálfan og áhrif hans og verkan, og vísar þar til Arthur C. Danto og í 

aðrar kenningar liststofnanna. Hann taldi að mögulegt væri að rannsaka verkan listaverks 

án þess að upphefja það eða falla í gryfju ,,áru” þess. Þessi hlutlæga aðferðafræði yrði 

möguleg með því að sjá list sem sérstæða tækni.  

Alfred Gell gekk jafnvel svo langt að kalla mannfræði gegn listinni (e. anti-art). Þá 

vísaði hann til þess að listunnendur samtímans byggi fagurfræði sína á þjóðhverfum 

forsendum sem jafnist á við trúarlega lotningu (Gell, 1992, bls. 43). Þjóðhverfur 

hugsunarháttur myndlistarsenunnar er það sem mannfræðin mætti snúa sér meir og meir 

að til að fletta ofan af þeim hnattrænum tengingum listheimsins. Mannfræðingar hafa 

einkum horft til listar ,,framandi samfélaga” og þá sérstaklega list frumbyggja þegar 

rannska á list en sömu kenningar má einnig yfirfæra á vestræna list. Það er mikilvægt fyrir 

mannfræðina að skoða list samfélaga frá þeirra eigin forsendum, þó hugtök vestrænnar 

listar nái ekki yfir listgripina (Howard, 2011, bls. 7). Þar með verði að endurskoða hvernig 

hópar líti á sína eigin list út frá sinni eigin hugmyndafræði og þekkingarheim. 

 

2.4 Fyrirbærafræði listaverksins 

Í fyrirbærafræðinni er það einstaklingurinn sem er miðpunkturinn sem og skynjun hans 

og túlkanir á umhverfi sínu (Zahavi, 2008, bls. 41). Fyrirbærafræðin er kenningarrammi 

sem hægt er að nota til að rýna í samskipti einstaklinga innan félagslegs rýmis. Listaverkið 

stuðlar að félagslegum samskiptum milli áhorfandans og listamannsins og er 

fyrirbærafræðin því hentugur rammi til þess að rannsaka þessi tengsl. Þá er ekki aðeins 

gerð grein fyrir skynjun og skilningi einstaklingsins heldur einnig þeim félagslegu tengslum 

sem fara fram í upplifun þess á listaverki.  

Walter Benjamin (1936/2000) talaði um ,,áru” listaverksins sem vísar til þeirrar 

upplifunar okkar að sjá hið ósvikna. Á tímum tæknilegrar fjölföldunar yrði listaverkið svipt 

áru hins einstæða. Hann taldi upplifun okkar af listaverki mótist af því hvort við séum að 

upplifa frummynd verksins eða mynd af verkinu (Benjamin, 1936/2000, bls. 13). Það er til 
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dæmis munur á því að hlusta á kórverk heima hjá sér á plötu eða sungið í kirkju, þar sem 

því var ætlað flutningur. Mannleg skynjun okkar er háð þessari ,,áru” sem við finnum fyrir 

þegar við upplifum eða sjáum list í sinni frummynd.  

Pierre Bourdieu kom fram með hugtakið habitus sem mótast óformlega í gegnum 

félagslegar aðstæður. Með hugtakinu habitus vildi Bourdieu komast að því hvernig 

mannlegri hegðun er stjórnað af félagslegri mótun okkar. Habitus hefur verið þýddur á 

íslensku sem veruháttur en bæði heitin viðgangast innan fræðaheimsins. Veruháttur 

,,vísar til reglubundinnar, ómeðvitaðrar formgerðar sem einkennir hugsun, skynjun, 

hegðun og mat viðkomandi einstaklings,” (Davíð Kristinsson, 2007, bls. 8). Veruháttur er 

hið sterkasta afl félagsmótunar. Veruháttur hvers og eins er einstakur en er einnig háður 

sífelldum breytingaröflum, þá sérstaklega þegar einstaklingurinn breytir um umhverfi. 

Það hvaða svið einstaklingar aðhyllast fer eftir þeirra eigin veruhætti (Davíð Kristinson, 

2007, bls. 13). Hvernig einstaklingur upplifir listaverk og listheiminn er undir veruhætti 

hans komið sem og auð viðkomandi sem mótar smekk og gildi hans. 

 

2.5 Listasaga 

Hér verður farið yfir kenningar og skilgreiningar á sögu listarinnar. Þessi hugmyndafræði 

byggir þó að mestu leyti á vestrænni listasögu en því miður hafa kenningar listarinnar lítið 

lagt upp úr umfjöllun um list annarra. Línuleg skrásetning sögu listarinnar, þar sem ein list 

gefur af sér aðra list, kom til í kjölfar þess að fyrstu opinberu söfnin voru stofnuð á síðasta 

áratug 18. aldar. Með stofnun þeirra átti listin að verða aðgengileg almenningi en 

jafnframt vernda, hýsa, skrá og segja sögu listarinnar. Listaverk voru sett í nýtt samhengi 

innan veggja listasafnanna og fengu nýtt hlutverk. Sem dæmi má nefna altaristöflur og 

íkonamyndir sem listamenn unnu út frá trúarlegum gildum þeirra og gengdu ákveðnu 

hlutverki í helgiathöfnum. Innan safnsins glötuðu þau í raun upprunalega hlutverki sínu 

en fengu í stað ákveðna stöðu í listasögunni. Listasagan er því vissulega skráð stigveldi út 

frá evrópskum og seinna bandarískum menningararfi sem hefur litað hvaða listamenn fá 

viðurkenningu á alþjóðlegum grundvelli (Ransu, 2012, bls. 10).  

Howard Morphy (2011, bls. 1) taldi vestræna listasögu hafa þróast á tvenna samvaxna 

vegu. Annars vegar sem saga listhlutanna sjálfra eða sem saga fólks og lífs þeirra; þar sem 

listaverkin eru ákveðinn sagnfræðileg heimild. Hann sagði báðar listasögurnar ákvarði 
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virði hlutanna á mismunandi hátt. Annað hvort er listhluturinn upphafinn út frá 

fagurfræðilegum forsendum þess eða út frá félagslegum, hugmyndafræðilegum 

grundvelli. Þar með endar listhluturinn annað hvort inni á listasöfnum eða galleríum eða 

þá inn á félagsfræðilegum eða etnógrafískum söfnum, þar sem virði hans og merking 

breytist frá upprunalega hlutnum. Þessi skil á milli útskýra meðal annars af hverju vestræn 

list er venjulega sýnd inn á listasöfnum á meðan list frumbyggja endar inn á 

náttúruminjasöfnum. Þar með er málverkið Les Demoiselles d’Avignon eftir Picasso hengt 

upp í MoMa í New York, á meðan þær afrísku ættbálks grímur sem hann byggði á, fá ekki 

sama status (Kleiner, 2009, bls. 394). 

Listfræðingurinn Hans Belting nálgaðist listasöguna út frá þremur tímabilum. Hið 

fyrsta tímabil væri list fyrir tímabil ímyndarinnar, svo kæmi saga listarinnar og að lokum 

listin eftir módernismann. Á tímabili ímyndarinnar, voru list og iðn ekki aðskilin hugtök, 

listin var álitin líkt og tækni sem hægt væri að kenna hverjum sem er. Saga listarinnar er 

svo listkerfi fagurlistanna, frá endurreisn til módernismans. Þar vaknar hugmyndin um hin 

listræna snilling og verða það höfundar verkanna sem fara að skipta höfuðmáli. Listin fer 

frá því að vera iðngrein í að vera upphafin. Saga listarinnar væri því ákveðinn saga 

listamanna í stað einstakra verka (Ransu, 2012, bls. 12). 

Listin eftir módernismann er samtímalist. Skilin þar á milli eru ekki skýr né kemur 

öllum ekki saman um hver örlagavaldur aðskilnaðarins er. Tilbúningur (e. ready made) 

Marchel Duchamps kemur þar oft við sögu sem og popplistin þar sem neyslu- og 

dægurmenning tók við af fagurlistunum. Þessi óhefðbundnu framúrstefnuverk Marchel 

Duchamp og Andy Warhol breyttu því hvernig hugsað var um list og eðli hennar og urðu 

meðal annars uppspretta nýrra kenninga um list (Gunnar Harðarson, 2013, bls. 13). 

Út frá þessum nýja listheim, spáði Arthur C. Danto einnig fyrir um endalok myndlistar 

í annarri þekktustu grein sinni Endir listarinnar (1986) en þar heldur hann áfram með 

kenninguna sem hann setti fram í Listheimurinn (1964). Endalok myndlistar séu í raun 

næsta tímabil eftir módernismann. Tilgáta hans er sprottin út frá þeirri kenningu hans um 

að samtímalistin þurfi að styðjast við fræðilega réttlætingu til að vera viðtekin sem list. 

Að lokum muni myndlist leysast upp um leið og hún öðlast sjálfskilning. Listasagan sjálf sé 

því þroskasaga listarinnar í leit að þessum sjálfskilning. Því hver myndlistarstefna eftir 

módernismann leitast við að svara spurningunni um hvað sé list. Sögulegt hlutverk 
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listarinnar eru þessar framfarir frá tæknilegri færni til fræðilegrar þekkingar og fer listin 

frá sviði hlutar yfir á sviði hugmynda og kenninga, þangað til hún er í grunninn orðin 

aðeins kenning um list (Danto, 1986). 

Listasagan er ferli en ekki ein stökkbreyting þar sem ein listastefna tekur við af 

annarri. Í gegnum þetta ferli getum við horft til baka og séð hvernig list er metin á öðrum 

forsendum núna líkt og á öðrum tímum í samræmi við samfélagslegan og menningarlegan 

bakgrunn tíðarandans (Ransu, 2012, bls. 12). List hvers tíma getur nefnilega aldrei átt sér 

stað nema að samfélagið sé tilbúið til þess og ákveðnar forsendur þess séu gefnar. 
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3 Birtingarmynd íslenskrar myndlistarhefðar 
Þó hér verði aðallega einblínt á hinn íslenska myndlistarheim þá er vert að nefna að 

myndlist verður ávallt til í alþjóðlegu samhengi og því verður hér fjallað um hin íslenska 

myndlistarheim samkvæmt alþjóðlegum kenningum um list. Eftir að hafa farið yfir þessar 

helstu kenningar og hugtök listarinnar í fyrri kaflanum er vert að færa þær yfir í íslenskt 

samhengi og samræma íslenskri myndlistarsögu. 

 

3.1 Íslensk listasaga 

Íslensk myndlistarhefð er fremur stutt saga, þegar hún er borin saman við önnur vestræn 

ríki. List verður aldrei til í tómarúmi og því fylgir íslensk listasaga þeim miklu 

þjóðfélagsbreytingum sem urðu á síðastliðinni öld. Í gegnum aldirnar var Ísland fremur 

einangrað land sem skýrir væntanlega okkar stutta sögu listsköpunar (Ólafur Kvaran, 

2011, bls. 6). Hér voru lengi framan af engir þéttbýliskjarnar og jafnframt lítið af menningu 

og efnivið til að sækja til sköpunar. Bókmenntaarfurinn var sterkasta birtingarmynd 

menningarsköpunar hérlendis og má færa rök fyrir því að svo sé enn. Bókmenntir hafa 

verið helsta menningarafl ímyndunarsköpunar Íslendinga og voru stór partur af 

sjálfstæðisbarráttunni meðal annars. Þar með hefur hefur oft verið litið framhjá íslenskri 

myndlistarhefð sem mikilvægum hluta af menningarsögu þjóðar en eins og hér verður 

sýnt fram á hafði myndlistin mikið að segja um menningarlega þróun landsins. 

Fyrsta opinbera listaverkið í almannarými var sett upp árið 1875 á Austurvelli en það 

var sjálfsmynd af myndhöggvaranum Bertel Thorvaldsen sem var gjöf frá bæjarstjórn 

Kaupmannahafnar til Reykjavíkurborgar (Ólafur Kvaran, 2011, bls. 8). Þessi stytta markaði 

mikilvæg samfélagsleg tímamót. Fyrsta opinbera myndlistarsýningin á Íslandi var svo 

haldin í Reykjavík árið 1900 og er talin marka upphafið af myndlistararfi Íslands (Dagný 

Heiðdal, 1992, bls. 9). Þar sýndi listamaðurinn Þórarinn B. Þorláksson en hann hafði 

stundað listnám í Kaupmannahöfn sex árin þar á undan. Hann var þó ekki fyrsti 

Íslendingurinn til að fá menntun á sviði myndlistar en þeir Þorsteinn Guðmundsson og 

Sigurður Guðmundsson höfðu til dæmis áður verið við nám við Konunglega 

Listaháskólann um miðja 19. öldina (Dagný Heiðdal, 1992, bls. 10). Þessir brautryðendur 

í upphafi aldarinnar hlutu allir listmenntun sína í Kaupmannahöfn og urðu jafnframt virkir 
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þáttakendur í dönsku listalífi og sýningum. Íslensk myndlist var því nátengd ríkjandi 

hugmyndum í Danmörku og meginlandi Evrópu.     

Á fyrri helming 20. aldar varð Ísland fyrir stórvægilegum þjóðfélagsbreytingum þar 

sem borgaralegt menningarsamfélag fór að taka á sig mynd og þar gegndi myndlistin 

mikilvægu hlutverki (Ólafur Kvaran, 2011, bls.8). Þá varð mikil gerjun í listinni en ungir 

listamenn héldu reglulegar sýningar á verkum sínum. Til marks um þá miklu grósku 

listalífsins má nefna að Listvinafélag Íslands var stofnað árið 1916. Safn Einars Jónssonar 

myndhöggvara opnaði almenningi 1923, var hið fyrsta sinnar tegundar hérlendis. 

Jafnframt voru fyrstu sýningar á íslenskri myndlist haldnar erlendis í fyrsta skiptið, í 

Danmörku og Þýskaland. Myndlistin var veigamikið framlag til orðræðu 

sjálfstæðisbaráttunnar og ímynd þjóðarinnar, jafnframt því að leggja grunninn að 

menningarlegri borgarmyndun landsins (Ólafur Kvaran, 2011, bls.8). 

Á fjórða áratugnum kom fram á sjónarsviðið ný kynslóð sem tengdist sterkum 

böndum við róttæka evrópska myndlistarhefð sem byggði á huglægu, expressjónísku 

viðhorfi þegar kom að listsköpun (Ólafur Kvaran, 2011, bls. 8). Þá hófst einnig blómaskeið 

landlagslistar þegar Jóhannes S. Kjarval hóf að mála Þingvallamyndir sínar. Árið 1934 var 

svo Handíðaskólinn stofnaður sem lagði grunn að myndlistarmenntun þjóðarinnar. Fjórði 

áratugurinn var einnig tími mikillar efnahagskreppu sem og pólitískra átaka sem settu sinn 

svip á þá myndlist sem tíðkaðist, þar sem vísað var í þjóðernislegan merkingarheim og 

alþjóðlega samtímalist. En það varð einnig ákveðinn pólitískur klofningur sem birtist í 

myndlistinni og mátti sjá á þeim tveim stóru listsýningum sem haldnar voru í Reykjavík í 

tilefni Alþingishátíðarinnar 1930. Þar var haldin ein opinber sýning af stjórnvöldum þar 

sem sextán listamenn sýndu um 250 verk, en á sýningu Félags óháðra listamanna sýndu 

fimmtán listamenn um 200 verk. Þessar sýningar voru til marks um það hversu mikil 

gerjun hafði átt sér stað í hinum íslenska listheim en einnig þann klofning sem var milli 

þess sem ríkisstjórnin taldi viðeigandi, þjóðernislega list og þá andófslist sem skapaðist í 

kjölfarið. Tilkoma abstraktlistarinnar á sjötta áratugnum varð upphaf nýrrar orðræðu um 

markmið og hlutverk myndlistar og áhersla á myndefni vék fyrir forminu sem 

megininnihald listaverksins (Ólafur Kvaran, 2011, bls. 9). 

Um miðja 20. öldina varð svo mikil gróska í myndlist hérlendis meðal annars vegna 

komu svissneska listamannsins Dieter Roth (1930-1998) sem gjörbylti íslensku 
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myndlistarsenunni og nýjar framúrstefnur voru einnig kynntar til sögunnar. Það urðu 

kaflaskipti í alþjóðlegri listasögu um 1960 sem markaði upphaf samtímalistarinnar og 

breyttra tíma. Þá varð ákveðið uppgjör við abstraktlistina og nýjar stefnur eins og 

nýsúrrealismi, popplist og ný-dadaismi lögðu grunninn að róttækri listsköpun nýrra 

listamanna á sjöunda og áttunda áratugnum. Árið 1965 er markvert í íslenskri listasögu 

en þá hélt Erró tímamótasýningu á fígúratívum málverkum í Reykjavík, þar sem hann 

gagnrýndi vélhyggju og firringu mannverunnar. Sama ár var fyrsta SÚM-sýningin haldin af 

fjórum ungum listamönnum, en þessi hópur hafði á komandi áratug forystu að gegna 

þegar kom að listrænni endurnýjun í íslenskri myndlist (Ólafur Kvaran, 2011, bls. 9). 

Sjöundi og áttundi áratugurinn eru gjarnan lýst sem hið pólitíska tímabil 

listasögunnar, þar sem myndlistin lagði út frá því að gagnrýna manninn og stöðu hans í 

menningunni og náttúrunni með beinar tilvísanir til orðræðu samtímans. Hugmyndafræði 

listar SÚM-hópsins átti rætur sínar að rekja til dadaismans og tilbúnings Marchel 

Duchamp á öðrum áratug seinustu aldar. Tilbúningur (e. ready-made) gjörbylti viðteknum 

hugmyndum um list þegar hann kom fram í listasögunni. En Duchamp gerði garðinn 

frægan með sinni pissuskál og kom með glænýja sýn á listhugtakið. Nú gat listamaðurinn 

skapað með því að velja á milli tilbúinna hluta. Ásetningur listamannsins og samhengi 

verksins fóru því að skipta höfuðmáli. Listin var orðin hugmyndaleg og var því áhersla á 

formið ekki eins viðtekin. Listamenn fóru að velja sér efnivið og tjáningarform sem 

hentuðu þeirri hugmynd sem unnið var að (Ólafur Kvaran, 2011, bls. 9). 

Gjörningalist varð algengt listform nýrrar kynslóða íslenskra listamanna, sérstaklega 

á níunda áratugnum og hefur haldist sem slíkt. Menningarþátturinn ,,Vaka”, í umsjón Atla 

Heimis Sveinssonar og Magnúsar Pálssonar í Ríkissjónvarpinu, var sérstaklega tileinkaður 

gjörningalistinni í marsmánuði 1981. Þátturinn olli miklu fjaðrafoki á sínum tíma, enda 

sýndur á besta kvöldtíma. Þetta nýja tjáningarform listamanna fór mikið fyrir brjóstið á 

fólki ásamt ýmissi annarri tilraunasemi listamana. Á þessum árum varð ,,framsækin” 

samtímalist efni í blaðaskrif og gagnrýni og voru listamenn taldir ekki eiga neitt samband 

við almenning lengur (Harpa Þórsdóttir, 2011, bls. 145).  

Í þessu stutta yfirliti á íslenskri listasögu má sjá að það sem er viðtekið sem viðeigandi 

listform er síbreytilegt og rennur samhliða þeim breytingum í þjóðfélaginu sem eiga sér 

stað. Á fyrri hluta seinustu aldar voru þær deilur um hvað taldist gild list beintengd 
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hugmyndinni um þjóðríkið Ísland. Myndlistin varð því samofin ímyndunarsköpun Íslands. 

Seinni deilur um hvað taldist virt list sneri einkum að nýjum listformum sem gagnrýnendur 

töldu að fældi almenning frá myndlistinni. Nýjar róttækar  liststefnur bera það með sér 

að valda usla og vekja fólk til umræðu. Skilningur almennings á list breytist eftir því hvað 

verður viðtekið. Þá er það sem olli fjaðrafoki fyrir fjörtíu árum, eins og gjörningalist, talið 

eðlilegt listform í dag. 

  

3.2 Skráning íslenskrar listasögu 

Í skráningu íslenskrar myndlistarsögu er oftast lögð áhersla á sér einkenni íslenskrar 

myndlistar á hverju tímaskeiði en einnig er vísað í alþjóðlegt samhengi. Eins og áður kom 

fram á íslensk myndlist sér ekki langa sögu og hvað þá skrásetning hennar. Í raun hefur 

skráning íslenskrar myndlistarsögu verið mjög vanköntum háð. Enn vantar mikið upp á 

ákveðnar grunnstoðir listsögulegrar þekkingar á ferli ýmissa brautryðjenda sem og 

fullnægjandi skrásetningu á lykilverkum íslenskra listamanna (Aðalsteinn Ingólfsson, 

2012).  

Fyrir 2011 var eina stóra yfirlitsrit íslenskrar myndlistarsögu eftir Björn Th. Björnssson 

en fyrra bindi hans kom út 1964 og seinna bindið svo níu árum síðar. Björn skapaði 

ákveðna formgerð íslenskrar listasögu sem lengi var stuðst við, einnig í hinni nýju 

listasögu. Saga Björns Th. var fremur persónusaga en hugmyndasaga. Í grófum dráttum 

var gerð grein fyrir forsögunni á 19. öld, frumherjunum, annarri kynslóð sem tók við og 

þróaði áfram landslagsmálverk frumherjanna, þorpsmálverkið bættist svo við og að 

lokum var skýrt frá abstraktbyltingu sjötta áratugarins. Björn var samtímamaður flestra 

þeirra listamanna sem hann skrifaði um. Það má segja að nálgun hans hafi verið að 

einhverju leyti mannfræðileg en hann heimsótti vinnustofur margra listamanna og var 

vinur margra þeirra, þó hann hafi leitast við að vera sanngjarn í umfjöllun sinni. Markmið 

hans var að gera grein fyrir framvindu myndlistar Íslands aðgengilega almenning og svara 

ákveðnum spurningum um eðli og einkenni íslenskrar myndlistar á hverju tímabili fyrir sig 

í samhengi alþjóðlegrar listasögu sem og tengsl við íslenska menningu (Aðalsteinn 

Ingólfsson, 2012).  

Árið 2005 samþykkti Alþingi að veita fé til Listasafns Íslands til að hefja undirbúning 

að útgáfu nýrrar listasögu. Markmiðið var  að gefa út rit sem væri ætlað íslenskum 
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almenningi og lögð var áhersla á að þetta væri yfirlitsrit, sem mótaði fræðileg efnistök og 

framsetningu efnisins. Ýmislegt efni sem tekið var fyrir í seinni bindum hafði lítið sem 

ekkert verið rannsakað. Hins vegar gátu fyrri bindi ritsins byggt á ákveðum grunni, meðal 

annars þeirri listasögu sem Björn Th. Björnsson hafði áður sett fram (Ólafur Kvaran, 2011, 

bls. 7). 

Íslensk Listasaga, frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar (2011) kom út í fimm 

bindum og spannar tímabilið frá því um miðja 19. öld til 2009 ef tekið er mið á 

myndefninu. Allt í allt eru 265 listamenn teknir fyrir. Elsti listamaðurinn er fæddur um 

aldamótin 1900, hinn yngsti um 1980. Merkilegt er að líta til þess að í fyrsta bindinu er 

aðeins gert grein fyrir 15 listamönnum en í fimmta og síðasta bindi eru þeir orðnir 135. Í 

gagnrýni sinni á ritið benti listfræðingurinn Aðalsteinn Ingólfsson á að vissulega hafi orðið 

mikil gróska í myndlistarheiminum og mikil fjölgun á íslenskum myndlistarmönnum frá 

1980 til dagsins í dag. Hins vegar  teljist það ekki fullnægjandi skýring á því að þeir 

listamenn sem umfjöllun fá þrefaldast milli fjórða og fimmta bindis. Þar með fær nýrri 

myndlist töluvert meiri umfjöllun en hin eldri (Aðalsteinn Ingólfsson, 2012). Aðalsteinn 

telur að um sextíu markverðir íslenskir listamenn frá öllum tímabilum hafi verið 

utanskildir allri umfjöllun, þar á meðal stór hópur kvenna. Þá megi einnig benda á hve 

ótrúlegt það sé að konur ættu undir högg að sækja í fjórða og fimmta bindi sem fjallar um 

samtímann þar sem íslenskar myndlistarkonur hafa sett mark sitt á hann svo um muni. Sú 

þróun sé einkum dapurleg þegar litið er til þess að mun færri bækur og yfirlitsrit séu til 

um íslenskar myndlistarkonur (Anna Jóhannsdóttir, 2011). 

Í kjölfar útgáfu ritsins var haldið málþing í Listasafni Íslands þann 19. nóvember, 2011. 

Einn aðal umræðupunktur þess var ,,hvaða sögu er verið að segja og hvað getum við lært 

af sögunni?” (Anna Jóhannsdóttir, 2011). Þar gerði Anna Jóhannsdóttir grein fyrir því að 

ofuráhersla á einstaka listamenn geri ekki grein fyrir hugmyndafræðilegum bakgrunn 

listarinnar og útiloki aðra listamenn frá listasögunni. Þá má einnig nefna að þeir listamenn 

sem fá hvað mesta umfjöllun í Íslenskri Listasögu eins og Kjarval og Svavar Guðnason eigi 

nú þegar yfirlitsrit um sig skrifuð ásamt fjölda af öðrum bókum. Einar Jónsson og Erró eru 

aðrir listamenn sem fengu mestu umfjöllunina en einnig hefur verið skrifað mikið um 

þeirra ævistarf og jafnvel heilu söfnin nefnd eftir þeim.  
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Íslensk Listasaga, frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar var vissulega mikilvægt 

rit, sem ný yfirlitssaga íslenskrar myndlistar. Ólafur Kvaran, ritstjóri Íslenskrar Listasögu 

taldi að frásögnin væri ætluð almenningi, að markmið þeirra hefði verið að skrifa 

aðgengilegan og skiljanlegan texta án þess að slaka á faglegum kröfum (Árni Matthíasson, 

2011). Höfundum var því hugleikið að listasagan væri aðgengileg sem flestum og brúa 

ætti bilið milli almennings og myndlistarheimsins, jafnvel þó margt hefði betur mátt fara. 

Íslensk listasaga er gefin út af hinu opinbera og er því stofnanabundin en með ritun og 

útgáfu hennar verður til ný þekkingarmiðlun og mikilvægir skilningslyklar að íslenskri 

menningu. Þar með er mikilvægt að bent sé á hvað betur megi fara í íslenskri listskráningu. 

Því að komast á blað í listasögunni er mikilvægt fyrir arfleið listamannsins en er einnig 

birtingarmynd myndlistarhefðar þjóðarinnar. 

 

3.3 Konur í íslenskri myndlist 

Listasaga kvenna er ekki til sem sjálfstætt rit en þó hafa tvær bækur verið ritaðar um hinar 

gleymdu konur listasögunnar frá 19. öld: Huldukonur í íslenskri myndlist eftir Hrafnhildi 

Schram (2005) og Aldamótakonur og íslensk listvakning eftir Dagný Heiðdal (1992). Báðar 

bækurnar miða af því að grafa upp gleymdar konur í íslenskri myndlistarsögu. Þá er einnig 

dregið fram það hlutverk þessara kvenna sem mótandi afl á þá listamenn sem síðar komu. 

Engar af þeim konum sem nefndar eru gerðu myndlist að sínu ævistarfi en höfðu áhrif á 

listvakningu þjóðarinnar sem teiknikennarar eða með því að skrifa um myndlist í blöðum, 

taka þátt í Listvinafélaginu og með því að selja landsmönnum listmuni og eftirprentanir af 

frægum málverkum (Dagný Heiðdal, 1992, bls. 71-72).  

Konur voru lítið áberandi í íslenskri myndlist fram af 19. öldinni en urðu síðan fullir 

þáttakendur í hinum íslenska listheimi. Fyrstu íslensku konurnar til að útskrifast frá 

Konunglegu listaakademíunni í Kaupmannahöfn fyrir 100 árum enduðu flestar á að vinna 

erlendis þar sem myndlist var ekki talin viðeigandi starfsbraut kvenna hérlendis heldur 

litið á hana fremur sem dægrastyttingu efri stéttar kvenna (Hrafnhildur Schram, 2005, bls. 

35). Framan af 20. öldinni fóru fleiri konur í myndlistarnám og sumar fóru að skila sér 

heim, þó algengara væri að þær öðluðust frama erlendis. Seinni kynslóðir kvenna um 

miðja 20. öldina urðu meðvitaðar um sérstöðu sína sem konur í myndlist og fóru að gera 

list sprottna út frá þeirri vitundarvakningu. Sú feminíska bylgja sem átti sér stað í listum 
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var samvaxin annarri bylgju femínismans sem tröllreið ríkjandi hugmyndafræði innan og 

utan fræðaheimsins.  

Listheimurinn þarfnast ekki aðgreiningar kynjanna, hann sér um það sjálfur. Konur 

hafa ekki eins mikið aðgengi og fá ekki eins mikla umfjöllun og karlmenn. Í nýlegri masters 

ritgerð Sigríðar Valdimarsdóttur (2015) komst hún meðal annars að því að mikið halli á 

konur í íslenskri myndlist. Hún hélt einnig erindi á málþingi Listasafns Reykjavíkur á 

Kjarvalsstöðum þar sem yfirskriftin var staða kvenna í samhengi íslenskrar myndlistar. 

Þrátt fyrir að konur séu í meirihluta sem meðlimir í Sambandi Íslenskra myndlistarmanna 

(SÍM) og séu komnar fram úr körlum í fjölda umsókna um listamannalaun sé 

árangurshlutfall kvenna ekki í samræmi við þessa þróun. Hún bendir á að það megi vera 

að konur sitji ekki við sama borð þegar það kemur að mati á umsóknum og þegar litið er 

til umsóknarferlis listamannalauna þar sem þær hafi ekki sömu félagslegu stöðu til dæmis 

á stóru söfnunum. Þegar horft er svo til stærstu listasafna landsins sem eiga að vera í 

sterkustu stöðunni til að móta almenningsálitið hér á landi eru færri konur að sýna og 

jafnframt verk þeirra keypt og seld á lægra verði. Konum hafi mikið fjölgað innan 

myndlistarsenunnar en það sé einfaldlega ekki nóg eitt og sér til þess að brúa bilið í átt að 

jafnrétti og minnka þá aðgreiningu sem á sér stað milli kynjanna í hinum íslenskra 

myndlistarheimi (Sigríður Valdimarsdóttir, 2015). 

Af hverju hafa svo fáar konur verið meðal merkra listamanna spurði bandaríski 

fræðimaðurinn Linda Nochlin árið 1971 í tímamótagrein sinni sem umturnaði hvernig litið 

var á konur í listasögunni. Hún sýndi fram á að alveg frá miðöldum höfðu konur á 

Vesturlöndum fengist við listræn störf af ýmsum toga en ekki öðlast sömu virðingu sem 

listamenn og verið útilokaðar listheiminum, vegna kyn síns. Spurningin ber jafnframt með 

sér undirliggjandi fordóma gagnvart listakonum. Spurningin sjálf þýðir að ekki sé talið að 

konur geti verið merkir listamenn, þær falli ekki undir snillingadýrkun listarinnar. Linda 

Nochlin vildi sýna fram á að konur væri utanskildar listasögunni ekki vegna þess að þær 

væru ekki eins góðir listamenn, heldur vegna þess að félagslegar aðstæður þeirra hefðu 

hvorki fært þeim aðgengi að sömu menntun og karlar né sömu tækifæri (Nochlin, 1988, 

bls. 158). Staða kvenna í listum sé því beintengd þeim stofnunum og því samfélagi sem 

undiroki þær. Hún telur að engin fæðist meistaralegur listamaður, heldur mótast þeir og 

verða fyrir áhrifum frá samfélaginu, stofnunum, foreldrum og kennurum meðal annars. 
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Pierre Bourdieu (2001) taldi að konur verði fyrir táknrænu ofbeldi sem viðhaldi óæðri 

stöðu þeirra og valdaójafnvæginu. Þetta er ákveðin ómeðvituð valbeiting samfélagsins 

sem verður stór hluti af félagsmótun og þá veruhætti kvenna. Þessi táknrænu yfirráð 

felast meðal annars í því að konur taki ómeðvitað þátt í sinni eigin undirokun með því að 

sækjast ekki eftir sömu tækifærum eða hafa sömu trú á hæfni sinni. Líkt og Linda Nochlin 

(1988) benti á er félagsmótun gífurlega mikilvægur partur af uppeldi listamannsins. Sú 

tvíhyggja sem felst í félagsmótun kynjanna fylgir því að undirokun kvenna viðhaldist. Þar 

sem menningarauður kvenna er minni til að byrja með tilfærist hann í minni táknrænan 

auð. Þar af leiðandi eru konur ekki eins líklegar til að verða frægir listamenn og skrifaðar 

inn í listasöguna. Þær komast einfaldlega ekki á blað sem markverðir listamenn. 

 

3.4 Hverjir eru skrifaðir í söguna 

En hvaða þýðingu hefur það fyrir bæði listamenn og samfélagið hverjir eru skrifaðir inn í 

söguna og hvað segir það um listheiminn? Í bók sinni Listgildi Samtímans bendir Jón B. K. 

Ransu (2012) að listheimurinn í dag hafi gengið í gegnum miklar breytingar þegar kemur 

að því hverjir eru skrifaðir inn í listasöguna. Árum áður voru það listgagnrýnendur og 

listfræðingar sem gegndu lykilhlutverki í skrásetningu sögu listarinnar. Á níunda 

áratugnum tók listamarkaðurinn mikinn kipp og hefur síðan farið stigvaxandi sem hefur 

þá skapað annars konar stigveldi og tilheyrandi valdaspil (Ransu, 2012, bls. 51).  

Frumkvöðlapíramídi listasögunnar var það sem áður var tekið mark af. Á toppi 

píramídans sátu þá frumkvöðlar tiltekinna liststefna; Pablo Picasso fyrir kúbisma, Henry 

Matisse fyrir fávisma, Jackson Pollock fyrir abstrakt expressjónisma og svo mætti áfram 

telja. Breski hagfræðingurinn Donald Thompson rannsakaði samtímalistamarkaðinn og 

kom fram með kenningu um nýtt ráðandi stigveldi sem kemur í staðinn fyrir þennan 

frumkvöðlapíramída (Ransu, 2012, bls. 52). Gallerípíramídinn er hið nýja stigveldi og er 

þrepaskiptur eftir galleríum fremur en listamönnum. Samkvæmt Thompson er 

listamaðurinn enginn fyrr en hann hefur verið vörumerktur (Thompson, 2010, bls. 12). 

Meginmarkmið listamanns í dag sé að klífa þennan píramída til að komast að hjá æðstu 

galleríunum. Galleríin veita honum svo vettvang til að skapa sér nafn á alþjóðlegum 

grundvelli í gegnum listviðburði og koma honum að á nútíma- og samtímalistasöfnum. 

Eftir því sem listamaðurinn klífur hærra upp þennan píramída styrkist staða hans í 
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samtímalistasögunni og í kjölfarið verð verka hans. Samkvæmt Thompson er því velgengni 

listamannsins beintengd fjárhagslegum ávinning hans. Hér sést því önnur yfirfærsla auðs 

listamanna, þar sem félagslegur auður, eins og tengslanet listamannsins verður að 

efnahagslegum auð. Jón B. K. Ransu vill meina að saga samtímalistar sé að vissu leyti 

ákveðin markaðssaga skrifuð af sýningarstjórum, galleríistum og listaverkasöfnurum. 

Myndlistamaðurinn sé orðin sitt eigið vörumerki en þarf að vera áhengdur gallerí til að 

komast inn í markaðsáætlun listheimsins (Ransu, 2012, bls. 52).  

Á Íslandi er stýring listmarkaðsins ekki enn svo afgerandi en stefnir þó í þá átt. 

Listasöfn og gallerí Íslands eru rekin með halla og ná ekki að halda almennilega um 

margbrotna myndlistarsenu samtímans. Markaðurinn er lítill og því ekki til þess fallin að 

styðja við þann fjölda myndlistarmanna sem hér starfar (Halldór B. Runólfsson, 2009, bls. 

10). En að íslenski listheimurinn sé fámennur þýðir einnig að flestir þekkjast þar innbyrðis, 

sem hefur vissulega sína kosti og galla en gerir hann einnig að auðveldara rannsóknarefni 

mannfræðinnar. 

 

3.4.1 Markaðsvæðing samtímalistar 

Listsköpun samtímalistamanna er fylgjandi ákveðinni póstmódernískri skörun þess sem 

áður kallaðist há -og lágmenning; þar sem listin og dægurmenningin blandast saman og 

verður líkari markaðsvöru. Þar má nefna ýmsa gjörninga Gjörningaklúbbsins sem voru 

sjónvarpaðir á sínum tíma eða gjörninga Ragnar Kjartanssonar þar sem hann sameinar há 

og lámenningu, meðal annars með tilvísunum í dægurtónlist eða klassískar óperur (Harpa 

Þórsdóttir, 2011). Myndlist er vissulega líka afþreying að einhverju leyti og endurspeglast 

þetta sjónarmið hjá listamönnum samtímalistarinnar. En að sama skapi hefur þessi 

markaðsvæðing líka önnur áhrif á listamennina sem upplifa sig meira sem ,,nafn” heldur 

en skapandi miðil. Vörumerking sé orðin eina leiðin til að vera markverður í samtímalist 

(Ransu, 2012, bls. 52).  

Markaðsvæðing listarinnar (e. commodification) er hugleikin gagnrýnendum og 

listunnendum samtímalistar. Eins og fjallað var um hér hefur markaðsvæðing listarinnar 

og þá sérstaklega listamannsins meir og meir um það að segja hverjir eru skrifaðir inn í 

listasöguna. En hvaða merkingu hefur þessi markaðsvæðing fyrir almenning? Verða skilin 

milli stéttar og menningar þá óskýrari? Það má segja að listin verður þá líkari afþreyingu 
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og ákveðin neysluvara (Prior, 2005, bls. 123). Út frá þessum nýju aðstæðum listheimsins 

þurfi að endurskilgreina aðstæður listarinnar. Samfélagsmiðlar og netið hafa fært list nær 

almenningi en betur þarf að rannsaka þessa hlið samtímalistar og hvernig aðgengi 

almennings að listum og listlæsi sé háttað. 
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4 Aðgreining listheimsins 
Eftirfarandi kafli tekur fyrir dæmi um ákveðna aðgreiningu sem getur átt sér stað þegar 

myndlistarheimurinn er skoðaður nánar. Þessi aðgreining á sér stað í skráningu 

listasögunnar, í stefnum listarinnar sem og á myndlistarsöfnum. Kenningar Pierre 

Bourdieu tengjast þessari aðgreiningu þar sem auður, svið og veruháttur hvers og eins 

spilar inn í staðsetningu og skiptingu einstaklingsins innan og utan listaheimsins. 

 

4.1 Hver er listamaðurinn? 

,,Í sannleika sagt er list ekki til, aðeins listamenn” (Gombrich, 1997, bls. 15). Hér er ábyrgð 

listarinnar alfarið færð til listamannanna, en vissulega verður engin list til án þeirra. Í 

orðræðu samtímans er það almennt talið að listamenn þurfi að vera menntaðir til að vera 

flokkaðir sem slíkir. Það er markvert að líta til þess að listamaður sem starfsheiti fær meira 

virði í skilgreiningunni heldur en einfaldlega manneskja sem skapar list. Þó eru ákveðnir 

hópar og stefnur sem ögra þessum stöðlum. Það má því spyrja hvort listamaðurinn sé 

albundin stofnuninni eða hvort það sé ekki á allra færi að skapa list? 

Listastefnan ,,outsider art” hefur verið þýtt á íslensku sem ýmist utangarðslist, 

alþýðulist eða jaðarlist þó vissulega sé deilt um þessar þýðingar. Hér verður notast við 

heitið jaðarlist þó það geti einnig verið hugtak sem ýtir undir aðgreiningu á hópum 

listarinnar. Jaðarlistamenn virðast vera þeir listamenn sem falla fyrir utan hina 

hefðbundnu skilgreininingu listheimsins á hverjir eru listamenn. Oft eru þeir einnig á jaðri 

samfélagins þó það sé ekki megininntak jaðarlistar. Jaðarlist er fremur ákveðið 

regnhlífarhugtak yfir list ýmissa jaðarhópa, frá alþýðulist yfir í list geðveikra eða fatlaðra 

(Aðalsteinn Ingólfsson, 1990, bls. 5).  

Í bókinni Einfarar í Íslenskri Myndlist (1990) er farið yfir helstu jaðarlistamenn Íslands 

í gegnum söguna. Þá eru þeir listamenn taldir sem næfir listamenn (e. naïvists). Magnús 

Pálsson, myndlistamaður taldi að þeir sem ekki hefðu fengið hefðbundna 

myndlistarmenntun flokkuðust sem næfir listamenn (Aðalsteinn Ingólfsson, 2012, bls. 7). 

En þessi fullyrðing vekur upp ýmsar spurningar. Þarf listamaður að vera menntaður á 

stofnun til að flokkast sem listamaður? Er listin þá ekki orðin háð þessari stofnanavæðingu 

til að öðlast rétt á sér. Jafnframt, má vekja athygli á því að list áhugamanna, þeirra sem 
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ekki öðlast listmenntun kemst ekki á blað í listasögunni og verður því ekki partur af 

félagslegri umfjöllun um list. 

Aðalsteinn Ingólfsson (2012) var einmitt gagnrýninn á útilokun þessa hóps úr Íslenskri 

Listasögu sem hann kýs að kalla einfara í íslenskri myndlist. Hann telur þá mikilvægt ,,að 

draga fram í dagsljósið kafla í íslenskri myndlistarsögu, sem lengi hefur legið í þagnargildi, 

ef vera kynni að einhverjir hefðu ánægju af” (Aðalsteinn Ingólfsson, 1990, bls. 16). 

Alþýðulistamenn íslenskrar listasögu voru mótandi afl í menningarlegri þróun þjóðarinnar 

og kynntu myndlist fyrir alþýðunni. Þar með má vekja athygli á framtaki þeirra. 

Sjálfsmenntaðir listamenn eru mikilvægur partur af listasögunni sem ekki má skilja 

útundan, því margir hafa haft mikil áhrif á samtíma sinn og það sem síðar kemur. Þá má 

sérstaklega nefna listamenn á borð við Jean-Michael Basquiat (1960-1988), vinur og 

samtímamaður Andy Warhol, eða Henri Rousseau (1844-1910) og Vincent van Gogh 

(1853-1890), sem voru allt sjálfmenntaðir utangarðsmenn en miklir áhrifavaldar, hver á 

sínum tíma. 

Liststefnan jaðarlist sýnir fram á hvernig mörkin um hver sé gildur listamaður geti 

brenglast í orðræðu samtímans. Að kalla ákveðinn hóp jaðarlistamenn ýtir vissulega undir 

þá hugmynd að skilgreina megi gilda listamenn aðeins út frá því hvort þeir hafi öðlast 

listmenntun. Hins vegar, er spurningin um hver sé listamaðurinn flóknari en svo. Nýjar 

stefnur samtímalistar ýta í auknu mæli undir listvakningu almennings. Þá kallar 

listamaðurinn eftir því að fá almenning inn í listsköpunina og verða partur af listverkinu. 

Þar með brenglast mörkin milli listamannsins og áhorfandans. 

Listamenn á borð við Marchel Duchamp töldu að hægt væri að færa listina nær 

almenningi og hann gæti tekið þátt í listsköpuninni. Nýjar stefnur samtímalistar eins og 

þáttöku –og venslalist taka vissulega undir þess konar samsspils áhorfenda og 

listamannsins og markmið þeirra er oft að brúa bilið og fá alla í listsköpunina. Venslalist 

er þýðing á hugtakinu ,,relational art” eða ,,relationism” sem er komið frá franska 

listgagnrýnandanum og sýningarstjóranum Nicolas Bourriaud (2002, bls. 113). Í grunninn 

vísar hugtakið í þá myndlist sem finnur sér fræðilegan sjóndeildarhring í félagslegu 

samhengi sem byggir á mannlegum samskiptum. Í stað þess að framsetningin sé í óháðu 

og sérstöku, táknrænu rými byggist hún á félagslegum tengingum (Harpa Þórsdóttir, 

2011, bls. 210). Listamaðurinn verður kveikjan í stað þess að vera kjarni verksins. Kjarninn 
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sé  sú endurtekning sem á sér stað þar sem áhorfandinn upplifar huglæga endurljómun 

inn í þessu ákveðna rými. Þáttökulist er svo þegar áhorfandinn hefur bein áhrif á sköpun 

verksins með þáttöku sinni. Báðar þessar stefnur einkennast af því að einblína á mannleg 

tengsl og eru oft pólitísk í eðli sínu.  

 

4.2 Myndlistasöfn og myndlæsi 

Almennt séð eru söfn vettvangur fyrir almenning til að sækjast eftir þekkingu. Söfn eru 

einnig tengd lýðræði og þjóðfélaginu og því hafa mannfræðingar beint sjónum sínum í 

auknu mæli að söfnum sem sérstæðu menningarfyrirbæri (Bouquet, 2001, bls. 1-2). 

Tilkoma myndlistarsafna var beintengd þróun þjóðríkisins en þar hófst línuleg skráning 

listasögunnar og þeir listgripir sem enduðu inn á söfnum öðluðust aðra merkingu (Ransu, 

2012, bls. 12). Innkaup listasafna hsfa því bein áhrif á skrásetningu listasögunnar. Af þeim 

helstu myndlistarsöfnum Íslands má nefna Kjarvalsstaði, Erró-safnið í Listasafni 

Reykjavíkur, Ásgrímssafn innan Listasafn Íslands og safn Einars Jónssonar sem eru allt 

nefnd eftir áhrifamiklum myndlistamönnum Íslands. Þeir eru því kyrfilega skrifaðir á 

spjöld sögunnar. Aðeins eitt safn hefur verið nefnt eftir konu en það er Gerðarsafn í 

Kópavogi, nefnt eftir Gerði Helgadóttur myndhöggvara. Þó stendur til að opna safn Nínu 

Tryggvadóttur í Reykjavík en hún var einn farsælasti listamaður þjóðarinnar, helst þekkt 

fyrir abstrakt verk sín (Davíð Roach Gunnarsson, 2018). Myndlistarsöfn eru 

þekkingarbrunnur þjóðarinnar en standa einnig vörð um menningararf sem vert er að 

varðveita. Söfnin skapa ákveðna orðræðu og ákvarða gildi og virði þeirra sem fá að sýna. 

En eru myndlistarsöfn aðgengileg almenningi og hversu mikil er fylgni menningarauðs 

og þeirra sem sækja söfnin? Í rannsókn Pierre Bourdieu á listasöfnum sýndi hann fram á 

ákveðna fylgni hærri menntunar þeirra sem heimsækja listasöfn. Bourdieu (1991) 

rannsakaði hverjir heimsóttu evrópsk listasöfn í tímamótarannsókninni, The Love of Art: 

European Art Museums and their public. Rannsóknin tók fyrir 21 frönsk listasöfn og 15 

önnur listasöfn í Evrópu og spurði samtals um 15 þúsund manns. Niðurstöðurnar sýndu 

fram á það sem marga hafði grunað: þeir sem heimsækja söfn eru mun líklegri til að vera 

meira menntaðri og af hærri stétt. Verkamannastéttirnar sem eru stærsti hluti 

þjóðfélagsins, voru aðeins um 5% gesta, á meðan hærri stéttir voru um 45% gesta. 

Bourdieu tók einnig viðtöl við um 700 manns á leið þeirra í gegnum safnið og spurðist fyrir 
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um upplifun þeirra af listaverkunum. Hér birtist í raun áhugaverðasti partur 

rannsóknarinnar en Bourdieu vildi ekki aðeins greina frá tölfræðilegum upplýsingum um 

hverjir sóttu safnið. Hann vildi einnig fá heildræna mynd af hegðun fólks innan safnsins 

og reynslu þeirra og upplifun í garð listaverkanna. En sú upplifun var einnig háð menntun 

og bakgrunni einstaklinga, meðal annars varðandi það hversu löngum tíma hver og einn 

varði inn á safninu sjálfu (Bourdieu, 1991). Þetta tengist þeirri staðreynd að ekki allir búa 

yfir sama menningarauði til að greina frá verkunum og búa yfir nógu miklum skilning til 

að njóta þeirra. Að greina frá list er ákveðið tungumál sem er ekki á allra færi að skilja né 

njóta vegna misskiptingar menningarauðsins.  

Listfræðingurinn og rithöfundurinn Auður Ólafsdóttir (2005) benti einnig á þetta í 

grein sinni Ef ég væri mynd hvernig myndirðu orða mig. ,,Frá sjónarhorni áhorfenda eru 

samtímamyndverk oft lokuð, heimulleg, lokast um sig sjálf, ekki fjarri launhelgum eða 

leyndardómi trúarbragða. Margir eru þeirrar skoðunar að samtímalist krefjist sérstakrar 

innvígslu, leynilegs aðgangsorðs” (Auður Ólafsdóttir, 2005, bls. 18). Það að vera læs á 

myndlist þýðir að geta gert sér hugmynd um ólík merkingarsvið sama verks, að skilja að 

það sé hægt að beita margs konar orðræðu á listina, útfrá mörgum sjónarhornum. Sá 

menningarauður sem hver og einn býr yfir hefur áhrif á hvort fólk geti upplifað myndlist 

á sínum eigin forsendum. En þá er vert að spyrja fyrir hvern list og listsköpun sé í raun og 

veru, ef hún eigi ekki að vera aðgengileg og opin?  

Hið undirliggjandi valdatafl menningarinnar er það sem Bourdieu vildi fletta ofan af 

með því að sýna fram á tengsl menningarupplifunar og menntunar. Sumir vilja þó meina 

að stéttaskipting menningarinnar sé ekki eins rótgróin og hún einu sinni var þegar 

Bourdieu lagði fram sínar kenningar. Félagsvísindamaðurinn Nick Prior (2005, bls. 123) 

bendir á að nýr markhópur listarinnar sér ekki skilin milli dægurmenningar og 

hámenningar eins klippt og skorið og áður var. Hann telur að það sem áður var skilgreint 

sem há- og lágmenning hafi að mestu leyti skarast og blandast. Nick Prior (2005) nýtti sér 

rannsókn Bourdieu á myndlistarsöfnum sem útgangspunkt sinn en taldi að í hinum nýja 

póstmóderníska veruleika okkar sé menning ekki sama afl aðgreiningar og Bourdieu vildi 

meina. Því samkvæmt Bourdieu var það ekki á allra færi að lesa úr verkum vegna 

menningarauðs og jafnframt er það veruháttur hvers og eins sem ákveður hvort hann 

,,eigi heima” á listsöfnum eða öðrum stofnunum menningarinnar.  
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4.3 Hver ákveður hvað er list? 

Í kenningarlega kaflanum var farið yfir ýmsar skilgreiningar og tilgátur fræðimanna um 

hvernig megi skilgreina list en hér verður farið yfir hverjir það eru sem í raun ákvarða hvað 

er list og þar með gildi og virði þess. Þarf maður að vera listamaður til að skapa list og 

hvað felst þá í að vera listamaður? Verður maður ekki listamaður um leið og maður skapar 

list? Það hverjir ákvarði hvað er list felur í sér innbyrðis valdaspil. Það er augljóst að 

listamenn ákvarða að vissu leyti hvað list sé með því að skapa listaverkið. Það eru þeir 

valdameiri innan listheimsins sem ákvarða svo um það sem fylgir verðmætasköpuninni. 

Hvernig sú verðmætasköpun fer fram veltur svo oft á markaðssetningu listaverksins og 

listamannsins. Að ákveða hvað list sé í sjálfu sér fer svo eftir hinni ríkjandi kenningarlegu 

umfjöllun listasögunnar og listheimsins. 

Auður Ólafsdóttir (2005) telur að í dag væru fleiri viðurkenndar leiðir til að skrifa um 

myndlistarverk og hægt væri að búa til margar tegundir af listasögu (bls. 16). Í orðræðunni 

sé hugmyndin um myndlist oftast skilgreind út frá tjáningu eða upplifun. En þar liggi 

grundvallarmunur þeirra sem ákvarða gildi listarinnar. Því annars vegar er orðræða 

myndlistar skilgreind út frá listamanninum sjálfum, þ.e. sem tjáningarform, en á hinn 

bóginn út frá áhorfendunum sem upplifa listaverkin (Auður Ólafsdóttir, 2005, bls. 18). Þar 

með telur hún að áhorfendur geti einnig ákveðið hvað felist í listaverkinu, en það er 

mikilvægur partur af hugmyndafræði listamanna sem vilja færa listina nær almenning og 

fá áhorfendur til að upplifa og jafnvel taka þátt. Listin sé því ekki eins stofnanabundin. 

George Dickie setti fram stofnunarkenningu listarinnar árið 1969 en hann taldi að 

eingöngu þeir sem vígðir eru inn í listheiminn ákvarði hvað er list. Listheimurinn sé þá 

ákveðinn stofnun um listgildið. Listamaðurinn sé þó sá sem fyrst ákvarðar hvað er list með 

því að setja fram listaverk en það er  hlutverk listheimsins að ákvarða virði og gildi 

listaverksins (Dickie, 1969/2003). Listamaðurinn Marchel Duchamp taldi að áhorfendur 

tækju einnig þátt í sköpun listaverks með túlkun sinni og bættu við það, frá því sem 

listamaðurinn skildi við það (Kleiner, 2009, bls. 857). Hann vildi meina að þessi túlkun eða 

jafnvel umorðun hafði alveg jafnmikið gildi og verkið sjálft. En er það á allra færi að túlka 

og lesa úr listaverkum?  

Samkvæmt Pierre Bourdieu þurfti að hafa ákveðinn lykil til þess að lesa úr listaverkum 

sem væri ekki á allra manna færi. Menningarauður verður til á heimilum og í skólum og 
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rennur þá saman við veruhátt fólks. Þeir sem koma frá heimilum sem búa við meiri 

menningarauð hafa ákveðið forskot í skólakerfinu. Það er svo komið fram við þessa 

einstaklinga öðruvísi; þau talin vel gefin og skara fram úr. Þar með er stéttaskiptingu og 

valdaójafnvægi viðhaldið ómeðvitað vegna endurframleiðslu auðsins (2007). Sá sem 

hefur valdið stýrir svo áfram orðræðunni og skapar almenningsálitið. Menntaðir, ríkir 

karlmenn séu ríkjandi stéttin og því ákveði þeir hvað er talin góð list, góður smekkur og 

jafnvel hvað list er. Menningarauður er stofnanabundin og jafnframt tengdur eignum 

(Bourdieu, 2007, bls. 15). Lífstíll er mikilvægur liður til að viðhalda stéttaskiptingu og er 

afleiðing af misskiptingu auðs. Aðgreiningamáttur stéttingaskiptingar getur ekki byggt 

aðeins á efnahagslegum þáttum þar sem menningarauðurinn muni ávallt vera í samræmi 

þess (Bourdieu, 2007, bls. 21). 

Hins vegar er það ekki sjálfsagt að hægt sé að brúa bilið milli allra, heldur einungis 

þeirra sem þegar hafa aðgang að listheiminum, því listheimurinn er svið sem er ekki opið 

öllum. Hér mætast mismunandi skoðanir um hver það er sem fái að taka þátt í að ákveða 

hvað er list. Þegar fræðimenn á borð við Arthur C. Danto, Hans Becker og George Dickie 

reyna að skilgreina listina fylgir það kenningum um hverjir fái að skilgreina. Valdaspil 

listheimsins flækist því inn í kenningarlega hugmyndafræði um eðli listarinnar.
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5 Umræður og lokaorð
Er list ekki fyrir alla? Hér hefur verið fjallað um þá aðgreiningu sem getur átt sér stað innan og 

utan listheimsins. Aðgreining er hugtakið sem Pierre Bourdieu nýtti sér til að fjalla um fagrar 

listir, enda var félagsmótun fyrir honum afl sem setti fólk í flokka. Á meðan vildi Alfred Gell 

einblína á hin félagslegu tengsl listaverksins sem er fremur nýtt til að sameina hópa 

samfélagsins. Þessir kenningarrammar gera okkur kleyft að rannsaka myndlistarheiminn í 

nýju ljósi sem eitt svið samfélagsins þar sem sumir eru viðteknir og aðrir þar af leiðandi 

utanskildir. Er mannfræði hugtakið við og hinir þá viðeigandi þegar litið er á 

myndlistarheiminn og hverjir eru þá við og hinir í íslenskri myndlistarsögu? Því er ekki 

auðsvarað en sjá má að skráning íslenskrar listasögu er meðal annars skýrt dæmi um hvar 

völdin liggja. Því hverjir komast á blað í listasögunni segir til um hvernig ríkjandi öfl skapa 

þekkingu og ráða yfir hinni ríkjandi hugmyndafræði. 

,,Öll saga og þar með er listasagan ekki undanskilin, byggir á einhverju huglægu vali” 

(Auður Ólafsdóttir, 2005, bls. 16). Hvernig og hverra saga er skrifuð er ekki einfalt mál en 

það er mikilvægt að vera vakandi fyrir birtingarmynd sögunnar í samhengi við hverjir fá 

mesta plássið. Hvað þýðir að spyrja hverjir eru skrifaðir í listasöguna? Þetta er í raun 

pólitísk spurning og bendir til undirliggjandi valdatafls sögunnar. Eins og sýnt var fram á 

hafa ákveðnir hópar listarinnar fengið meira vægi í umfjölluninni en aðrir, en alþjóðlega 

listasagan bendir einnig til þess að listheimurinn sé karllægur og miðist alfarið við 

vestræna menningu. Það huglæga val sem íslensk myndlistarsaga byggir á gerir heldur 

ekki grein fyrir allri sögunni. 

 Gagnrýnin frá árinu 2011 í kjölfar þess að Íslensk Listasaga var gefin út sýnir fram á 

að mikilvægt sé að vera vakandi fyrir þeim hópum listarinnar sem eru í meiri hættu að 

vera utanskildir sögunni. Þá hefur margt verið gert til að grafa upp hina gleymdu 

listamenn sögunnar. Sem dæmi má nefna nýlega yfirlitssýningu á verkum Eyborgar 

Guðmundsdóttur (1925-1977) en hún var sjálfmenntaður fumkvöðull í op-list, sem byggir 

á geometrískri absktraktlist. Í umfjöllun um sýninguna var hún sagður hinn týndi hlekkur 

íslenskrar listasögu milli formrænnar abstrakt listar og SÚM (Kolbrún Bergþórsdóttir, 

2019). Þá er ánægjuefni að listamenn sem hafa ekki fengið eins mikla umfjöllun séu settir 

í sviðsljósið, eins og Eyborg sem var lengi leyndarmál íslenskrar listasögu. Hún var hin 

gleymda þjóðargersemi.  
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Hinn íslenski myndlistarheimur er lítill miðað við önnur lönd, en listin er einnig 

hnattvædd og þarf því að skoða í alþjóðlegu samhengi. Margt bendir til þess að enn halli 

á konur í myndlistarheiminum. Feminíski listhópurinn Guerilla Girls spurði réttilega hvort 

konur þurfi að vera naktar til að komast inn á myndlistarsöfn, en þá vildu þær varpa ljósi 

á hversu fáar konur sýndu sem listamenn á meðan kvenlíkaminn var meirihluti af 

nektarmyndum safnins. Hið fyrsta veggspjald þeirra með spurningunni birtist árið 1989 

en þá voru minna en fimm prósent af listamönnum nútímalistarhluta Metropolitan 

safnsins í New York konur, á meðan 85 prósent af nektarmyndum safnsins var af konum. 

Þær hafa síðan endurútgefið veggspjaldið nokkrum sinnum en því miður sýnir þróunin 

ekki fram á miklar breytingar í þessum efnum (Bollen, 2012). Það má sjá ýmsar hliðstæður 

með Guerilla Girls í hinu íslenska samhengi, þar sem konur eru orðnar meirihluti 

myndlistarheimsins en árangurshlutfall er því ekki fylgjandi. Hin íslenska myndlistarþróun 

sýnir jafnframt fram á að konur hafi frá byrjun verið veigamikill partur af listvakningu 

þjóðarinnar og því markverður partur af listasögunni. Þar með sé vert að vera vakandi 

fyrir að þær séu skrifaðar inn í listasöguna og gerð sé grein fyrir þeim félagslegu 

aðstæðum hvers tíma, þar sem list verður aldrei til í tómarúmi og félagslegar aðstæður 

kvenna hafa oft hindrað þær í listsköpun sinni. 

Hér beindi ég einnig sjónum mínum að myndlistarsöfnum sem geta borið merki um 

aðgreiningu menningarinnar og milli almennings og stofnana ríkisins. Myndlistarsöfn eru 

almenningsstaðir en hversu aðgengilegir þeir eru almenningi er verðug spurning. 

Myndlistarsöfn Íslands eru þekkingarbrunnur þjóðarinnar og skapa því ákveðna orðræðu 

listar. Frekari rannsókna á aðsókn Íslendinga á myndlistarsöfn er þörf, en margt bendlar 

til þess að myndlistarlæsi sé enn ekki á allra færi og ekki allir finni sinn samastað á sömu 

menningarstöðum. Menningarauður hvers og eins endurspeglast í neyslu og lífsstíls 

þeirra en lífstíll er eitt skýrasta dæmi um stéttarskiptingu. Hvernig þessi stéttarskipting 

menningar birtist hérlendis er verðugt rannsóknarefni framtíðarinnar. 

Markaðsvæðing listarinnar er þróun samtímans sem er einnig vert að varpa ljósi á, 

þar sem það hefur beina skírskotun í gildi og virði listar. Þá má sjá að miklar breytingar 

hafa átt sér stað í skráningu listasögunnar, þar sem þróunin frá frumkvöðlapíramída í 

gallerípíramída er það sem tekið er mark á. Þessi gallerísvæðing og markaðsvæðing er 

samvaxin samfélagslegri þróun og endurspeglast í hinni póstmódernísku þróun listar og 
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markaðsins. Þá má velta fyrir sér hvort aðgreining Pierre Bourdieu missi mark sitt í ljósi 

þessarar þróunar, þar sem list verður nær afþreyingu og skilin milli há -og lágmenningar 

afmást. Þó hér sé há -og lágmenning notað sem hugtak er það þó úrelt hugmyndafræði 

og skapar meiri aðgreiningu og stéttarskiptingu menningar. Hugtök sem slík búa yfir valdi 

og benda til ríkjandi orðræðu samfélagsins. Þá má einnig nefna hugtakið jaðarlist, sem 

List án Landamæra kýs að hafna, þar sem það skapar aðgreiningu milli hópa listarinnar. 

Þar sem einn hópur er viðtekinn og annar utanskilin. Hugtökin geta því skapað ,,við og 

hinir“ listheimsins.  

Opin listheimur er það sem ætti að stefna að. Líkt og Alfred Gell tel ég að þau 

félagslegu tengsl sem listaverk stuðla að vera mikilvægt greiningartæki til að rannsaka 

samfélagið. Þær nýju stefnur samtímalistarinnar sem hér voru nefndar, eins og þáttöku –

og venslalist kalla eftir samspili milli áhorfenda og listamannsins. Þar með opnast ný vídd 

listar og ný orðræða skapast í kjölfarið. Því listheimurinn er vissulega ekki alltaf opin öllum 

en með því að vera meðvituð um þá aðgreiningu sem getur átt sér stað er hægt að 

endurskoða myndlistarsvið samfélagsins út frá þessum félagslegu tengslum. 

Hér hef ég notast við mannfræðilega nálgun á mjög listfræðilegt efni, en mannfræði 

gleraugun skal nota á alla fleti samfélagins, því þar öðlumst við betri skilning á 

menningarfyrirbærum sem virðast ekki aðgengileg öllum. Að lokum tel ég að við þurfum 

að vera vakandi fyrir fjölbreytileika listarinnar í allri sinni mynd svo að myndlist verði afl 

sameiningar en ekki útilokunar. Því kýs ég að enda ritgerðina á dæmi frá hátíðinni List án 

Landamæra. En árið 2007 stóð List án Landamæra fyrir gjörning þar sem þáttakendur tóku 

höndum saman og mynduðu hring umhverfis tjörnina í Reykjavík og spegluðu sig í henni 

í leiðinni. Þar fundu þau vettvang til að vera áberandi og sýnileg í hinu almenna 

menningarumhverfi og því þýðingarmiklu tákni Reykjavíkur sem tjörnin er. Þar með 

endurspegluðu þau það sem listin getur og á að stuðla að, félagslegum tengslum. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Vigdís Þóra Másdóttir
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