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Útdráttur 
 
Umhverfi listamannarekinna rýma í dag einkennist einkum af viljanum til þess að auka             

fjölbreytni og aðgengi listamanna að sýningarrými með því að gefa jaðarhópum og            

upprennandi listamönnum rými í samfélagi sem á það til að vera útilokandi. Aftur á              

móti hafa þau gríðarleg áhrif á umhverfi sitt með því að breyta því hvernig við sýnum                

og upplifum list með hugmyndum um rýmisnýtingu og hvernig listinni er miðlað út á              

við. Markmið þessarar ritgerðar er að svara spurningum um hvaða tilgangi           

listamannarekin rými þjóna með tilliti til aðgengis að sýningarrými, áhrifa þeirra á            

svæði í borginni og hvernig rýmið sjálft spilar inn í upplifun á list.  

Ritgerð þessi er unnin samhliða gerð og útsendingu útvarpsþáttar þar sem rætt er             

við stofnendur fimm listamannarekinna rýma til þess að skapa fjölbreytta umfjöllun um            

umhverfi myndlistar í Reykjavík. Viðtöl við stofnendur þessara rýma eru notuð ásamt            

öðrum heimildum til þess að varpa fram kenningum um hlutverk þeirra þegar kemur að              

því að veita listamönnum aðgengi að listheiminum, samband þeirra við umhverfi og            

samfélagið auk þess að kanna hugmyndir um rými.  

Niðurstöðurnar eru þær að listamannarekin rými hafa fjölbreytt áhrif á svæði í            

borginni með listrænni starfsemi og þeim fylgja ýmsir menningarlegir og fjárhagslegir           

kostir. Ásamt því að stuðla að fjölbreyttum miðlunarleiðum í myndlist með           

rýmisnýtingu og notkun óhefðbundinna rýma veita þau listamönnum aukið aðgengi að           

sýningarrými og skapa þannig pláss til sköpunar fyrir alla hópa samfélagsins.  
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Abstract 
 

This essay explores the role artist-run spaces in Reykjavík play in the art world and               

beyond. It details how such spaces create opportunities for artists to share their art with               

the public. It also investigates how these spaces influence areas in the city both              

culturally and economically. The study addresses how artists utilize available spaces           

with unique explorations of room and new ways of showcasing art. Finally, it assesses              

the level of access to diverse artistic mediums and individuals on the fringe provided by               

spaces harboring up-and-coming artists. 

The project specifically follows the making and broadcasting of a radio program            

featuring interviews with operators of five different artist-run spaces in Reykjavík. The            

interviews from the program are included in the main body of the essay, providing a               

cross-examination of the artistic environments in which the individual spaces exist.           

Excerpts from academic texts contextualize the content of the interviews, enabling           

analysis of the function of the spaces with regard to their influence on neighborhoods,              

effects on the idea of space, and impact upon access to the art world. 

In conclusion, artist-run spaces are found to have a significant impact on areas of              

the city, creating artistic hubs with both cultural and economic impact. They are shown              

to promote diverse ways of displaying and creating contemporary art through           

explorations of space and room, affecting the way the audience experiences art. Most             

importantly, it is determined that initiatives promoting equal access allow artist-run           

spaces to benefit artists on the fringe, art students, immigrants and others that would              

otherwise be excluded from the Icelandic art environment.  
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Formáli 
 

Þessi ritgerð er skriflegur hluti lokaverkefnis til MA-gráðu í Hagnýtri menningarmiðlun.           

Henni fylgir verklegur hluti í formi útvarpsþáttar um listamannarekin rými í Reykjavík            

gerður fyrir Rás 1.  

Leiðbeinendur eru Sumarliði R. Ísleifsson, lektor við sagnfræði- og         

heimspekideild Háskóla Íslands, ásamt Þorgerði E. Sigurðardóttur, dagskrárgerðarmanni        

á RÚV, sem hafði sérstaka yfirsýn með miðlunarþætti verkefnisins. Ég vil þakka þeim             

fyrir leiðsögn þeirra og stuðning við gerð verkefnisins.  

Sérstakar þakkir fara til allra viðmælenda útvarpsþáttarins: Antoníu        

Bergþórsdóttur, einna af stofnendum Flæðis, Árna Más Erlingssonar, eiganda Gallery          

Ports, kvennanna á bak við Vatnshelda galleríið, Silfrúnar Unu Guðlaugsdóttur og Töru            

Njálu Ingvarsdóttur, Þórsteins Sigurðssonar í Núllinu og Kathy Clark, eiganda Window           

Gallery á Hverfisgötu.  

Ég vil einnig þakka öllum þeim sem hlustuðu á hugmyndir mínar og hvöttu mig              

áfram, þið vitið hver þið eruð.  
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Inngangur 

Markmið þessarar ritgerðar er að vekja athygli á starfsemi og áhrifum           

listamannarekinna rýma í Reykjavík til þess að komast að því hvaða hlutverki þessi             

rými gegna í íslensku menningarumhverfi. Miðlun lista hefur í gegnum tíðina einna            

helst átt heima á söfnum og í galleríum í eigu vel efnaðra einstaklinga innan              

samfélagsins sem höfðu völdin og fengu ráðið um hvað væri sýnt og hvernig, en mörg               

listasöfn eru rekin á þennan hátt enn þann dag í dag. Þessir stjórnunarhættir hafa mikil               

áhrif á innihald sýninga ásamt því að stjórna hverjir hafa aðgengi að menningu og              

listum.  

Listamannarekin rými hafa hins vegar frá upphafi stuðlað að sjálfstæði          

listamanna þegar kemur að gerð og uppsetningu sýninga. Þessi rými spretta upp af             

ýmsum ástæðum en einna helst fæðast þau af sköpunarkrafti og þörf listamanna til þess              

að skapa eigið rými, utan safna og annara stofnana. Á Íslandi hefur lengi verið hefð fyrir                

slíkum rýmum sem hafa á síðustu árum skapað sér vettvang í menningarlífi borgarinnar             

og mótað íslensku listasenuna til komandi ára. Hér og þar, í tómum iðnaðarhúsnæðum             

og almenningsklósettum spretta upp rými sem hvert á sinn hátt leggur sitt af mörkum til               

íslenskrar myndlistar.  

Þetta umhverfi er innblásturinn að útvarpsþætti þar sem farið er í ferðalag um             

fimm mismunandi rými sem í sameiningu stuðla að aukinni fjölbreytni innan íslensku            

listasenunnar og aðgengi jaðarhópa. Þátturinn er unninn í samstarfi við Rás 1, heimili             

vinsælla menningarþátta eins og Lestarinnar og Víðsjár, sem sýnir að          

menningarumfjöllun á ekki síður heima í útvarpi en annars staðar.  

Í ritgerðinni verður fjallað um gerð útvarpsþáttarins ásamt því sem hlutverk           

listamannarekinna rýma í Reykjavík er rannsakað. Umfjöllunin er byggð á fræðilegum           

heimildum og hugmyndum um aðgengi, umhverfi og rými. Hvaða áhrif hafa           

listamannarekin rými á svæði í borginni? Hvaða tilgangi þjóna þau fyrir listamenn þegar             

kemur að aðgengi að sýningarrými og hvernig spilar rými inn í upplifun almennings á              

list?  
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Það getur reynst flókið að skilgreina eðli listamannarekinna rýma. Í stuttu máli            

má segja að það séu rými sem stofnuð eru af listamönnum og hafa engar skuldbindingar               

utan þeirra sem listamaðurinn setur sjálfur. Markmið rýmisins er ekki að búa til peninga              

eða selja verk, það hefur engar skyldur gagnvart almenningi og þarf ekki að hafa              

ákveðna stefnu eða reglugerð. Það er einfaldlega til fyrir listamenn til þess að þeir geti               

sýnt það sem þeir vilja sýna, án milliliða, langdregins umsóknarferlis, sérstaks           

fjármagns, styrkja eða aðkomu yfirvalda (Starkaður Sigurðarson, 2019).  

Til þess að leggja grunninn að umfjölluninni er byrjað á að rekja stuttlega sögu              

listamannarekinna rýma í Reykjavík. Í fyrsta kafla er gerð grein fyrir þeim aðstæðum             

sem lögðu grundvöll að breytingum í menningarlífi borgarinnar og hvernig listamenn           

brugðust við einsleitni á markaði með hópframtaki sem átti eftir að verða hvatningin að              

opnun fyrstu listamannareknu rýmanna. Í öðrum kafla verður umhverfi         

listamannarekinna rýma í dag rannsakað í ljósi kenninga um aukið aðgengi fyrir            

listamenn og almenning, samband rýmanna við svæði í borginni og samfélagið sem            

heild ásamt hugmyndum um rými og áhrif þess á miðlun og upplifun myndlistar.             

Meðfram fræðilegum heimildum eru notuð viðtöl við stofnendur fimm         

listamannarekinna rýma í Reykjavík í dag. Í þriðja og síðasta kafla er fjallað um gerð               

útvarpsþáttarins Kveikjur þar sem þessi rými eru til umfjöllunar. Gerð er grein fyrir vali              

á hljóðvarpi sem miðli og fjallað verður almennt um menningarumfjöllun í útvarpi og             

framkvæmd verkefnisins frá undirbúningi til útsendingar. Að auki verða ræddar          

hugmyndir um viðtalið og aðferðir tengdar því.  
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Tímalína  

Nýlistasafnið heldur utan um Arkíf listamannarekinna rýma og gaf af því tilefni út bók              

árið 2019 sem inniheldur þau rými sem safnið hefur á skrá hjá sér. Þessi tímalína á                

þeirra vegum sýnir fjölda og líftíma listamannarekinna rýma á Íslandi á árunum 1965 til              

2015. Til samanburðar eru listasöfn og gallerí, samtök, listahátíðir og skólar. Þegar            

tímalínan er skoðuð vekur athygli hversu stór hluti listamannarekin rými eru af þeim             

stöðum sem stuðla að sköpun og miðlun myndlistar hér á landi.  

  

 

(Birkir Karlsson, upplýsingar í tölvupósti, 11. desember 2019) 
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1.  Saga listamannarekinna rýma í Reykjavík og einkenni þeirra  

Í fyrsta kafla verður lagður grunnur að umfjöllun um listamannarekin rými í Reykjavík             

með því að rekja stuttlega sögu og upphaf þeirra hér á landi. Skoðað verður hvaða               

aðstæður lágu að baki því að listamenn fundu sig knúna til þess að hefja starfsemi upp á                 

eigin spýtur. Þá verða könnuð einkenni og orsakir listamannarekinna rýma í gegnum            

tíðina til dagsins í dag.  

 

1.1 Aðstæður í menningarlífi, grundvöllur til breytinga: Upphaf SÚM og          

Nýlistasafnsins  

Listasenan á Íslandi hefur frá upphafi fylgt ýmsum straumum og stefnum sem eru             

áberandi í samfélaginu og hafa ekki síst mótast af efnahagslífi landsins. Meðal annars             

varð hún sterklega fyrir áhrifum af þeim breytingum sem urðu í samfélaginu í kjölfar              

síðari heimsstyrjaldar þegar peningar streymdu inn til landsins. Efnahagslífið breyttist          

og Íslendingum, sem höfðu verið bændur í aldaraðir, var skyndilega hent í djúpu laug              

tuttugustu aldarinnar. Áhrifin sáust víða, ekki síst hjá listamönnum sem tóku sig saman             

og fóru að hafa aukin áhrif á listasenuna í borginni (Schoen og Runólfsson, 2009). 

Það var við þessar aðstæður sem SÚM-hreyfingin fæddist listamönnunum Jóni          

Gunnari Árnasyni, Hreini Finnsyni, Sigurjóni Jóhannssyni og Hauki Dór Sturlusyni.          

Hreyfingin hófst þann 12. júní 1965 með sýningunni SÚM I í Ásmundarsal og á Kaffi               

Mokka í miðbæ Reykjavíkur. Í grunninn var hún andsvar listamannanna við Félagi            

íslenskra myndlistarmanna sem rak á þeim tíma Kjarvalsstaði sem var eina           

almenningsgalleríið í borginni. FÍM hafði með stefnu sinni og áherslu á abstraktlist            

stuðlað að einokun í umhverfi myndlistar og var stofnun nýs sambands ungra            

myndlistarmanna leið til þess að losa um þá stöðnun sem orðið hafði í sýningarrýmum              

(Schoen og Runólfsson, 2009).  

Frá upphafi SÚM einkenndist hreyfingin af strjálum hópi ungra listamanna sem           

höfðu það sameiginlegt að neita því að fylgja formlegum straumum og stefnum í             

íslensku myndlistarsenunni. Á þeim fjórum árum sem liðu frá fyrstu sýningunni árið            

8 
 
 
 



 

1965 og til opnunar Gallerí SÚM í febrúar 1969 stóð hópurinn fyrir fjölda sjálfstæðra              

sýninga og viðburða, þar á meðal árlegrar útisýningar Myndlistarskólans í Reykjavík á            

túninu fyrir framan Ásmundarsal (Schoen og Runólfsson, 2009). Þrátt fyrir mikinn           

drifkraft í starfseminni barðist SÚM fyrir því að fá framtak sitt til íslenskrar myndlistar              

metið til verðmætis en það var ekki síður vegna deilna milli félagsins og FÍM sem SÚM                

fékk á sig neikvætt orðspor. Þeirra helsti stuðningshópur voru myndlistarnemar og ungir            

listamenn en um miðjan áttunda áratuginn hafði Jóni Gunnari Árnasyni og Magnúsi            

Pálssyni, sem á þeim tíma kenndu við Myndlistarskólann, tekist að hafa áhrif á fjölda              

nemenda sem margir hverra áttu síðar eftir að taka þátt í stofnun og uppbyggingu              

Nýlistasafnsins (Schoen og Runólfsson, 2009). 

Á árunum frá upphafi SÚM og fram að stofnun Nýlistasafnsins árið 1978 jókst             

ennfremur óánægja með íslenska menningarumhverfið og var það ein helsta ástæðan að            

baki því að sumarið 1977 var haldinn fundur í Myndlista- og handíðaskóla Íslands þar              

sem fyrstu hugmyndir um nýtt safn voru lagðar fram. Helsta umræðuefni fundarins var             

ósætti milli listamanna og Listasafns Íslands sem sýndi lítinn sem engan áhuga á söfnun              

samtímalistaverka. Vilji var fyrir hendi til þess að berjast gegn ríkjandi stefnu safna og              

því var ákveðið að skipa undirbúningsnefnd Nýlistasafnsins. Í henni sátu Ólafur           

Lárusson, Magnús Pálsson og Níels Hafstein ásamt Ragnari Aðalsteinssyni         

hæstaréttarlögmanni, sérstökum aðstoðarmanni nefndarinnar. Formlegur stofnfundur      

Nýlistasafnsins var haldinn hálfu ári síðar, þann 5. janúar 1978. Á þeim fundi var Félag               

Nýlistasafnsins sett á laggirnar auk þess sem skipulagsskrá var samþykkt.  

Fyrstu starfsár safnsins einkenndust af tíðum flutningum enda óx safnið hratt og            

krafðist reglulegra breytinga. Starfsemin hófst árið 1981 í 30 m² geymslu í Mjölnisholti             

en var fljótlega flutt í húsnæði á Vatnsstíg 3b þar sem hún átti eftir að vera til húsa með                   

einum eða öðrum hætti í níu ár. Með fjárstyrk frá Menntamálaráðuneytinu og            

Reykjavíkurborg tókst safninu að kaupa húsnæðið árið 1990, alls 560 m², og var             

starfrækt þar næstu ellefu árin þar til þáverandi stjórn ákvað að festa kaup á 2. og 3. hæð                  

í húsinu á móti, Vatnsstíg 3. Þar staldraði safnið stutt við en árið 2004 var það flutt í                  

leiguhúsnæði á Laugaveg 26 (Jones og Guðmundsdóttir, 2009). Á árunum á eftir átti             

safnið meðal annars eftir að vera flutt í gamla kexverksmiðju á Skúlagötu og í yfirgefið               
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bakarí í Efra-Breiðholtinu áður en það var loks flutt í Marshallhúsið á Granda þann 18.               

mars 2017.  

Allt frá byrjun safnsins og til dagsins í dag hefur Nýló gegnt mikilvægu             

hlutverki sem stofnun í íslensku samfélagi og menningarlífi þar sem samtímalist er            

kjarni starfseminnar. Safnið er ekki síður vettvangur sýninga og viðburða auk þess sem             

það hefur tekið þátt í að skipuleggja alþjóðlega listviðburði og átt upptök að tengslum              

við ýmsar menningarstofnanir víða um heim. Í skipulagsskrá frá árinu 1978 koma fram             

yfirlýst markmið safnsins en hér eru þau tekin saman eins og þau birtust í 30 ára                

afmælisriti og sýningaryfirliti Nýlistasafnsins frá 1978 til 2008:  

 

- að bjarga frá glötun, skrásetja, varðveita og kynna listaverk eftir innlenda og erlenda             

listamenn 

- að afla svo fullkomins safns heimilda um sýningar innanlands og utan með eins             

fullkomnum upplýsingum í máli og myndum og kostur er 

- að afla bóka, blaða og tímarita og hvers kyns heimilda um listir og listamenn 

- að vera miðstöð nýjustu strauma og tilrauna í íslenskri list 

- að stuðla að opinberri umræðu og kynningu á nýjum liststílum og vanmetnum            

tímabilum í listum (Jones og Guðmundsdóttir, 2009:9). 

 

Árið 1992 voru markmiðin endurskoðuð og færð inn í nútímann með aukinni áherslu á              

að safnið verði vettvangur nýrra stefna og tilraunastarfssemi í myndlist, það beiti sér             

fyrir gagnrýni og endurmati á tilgangi íslenskrar myndlistar ásamt því að efla            

listaverkaeign safnsins og sinna skyldum sínum um söfnun, varðveislu og skráningu           

íslenskrar myndlistar (Jones og Guðmundsdóttir, 2009).  

 

1.2 Orsakir og einkenni: Þróun listamannarekinna rýma í Reykjavík  

Í formála Sýningaryfirlits Nýlistasafnsins 1978-2008 skrifar þáverandi formaður stjórnar         

safnsins, Nína Magnúsdóttir, um umhverfi samtímalistar á Íslandi og lýsir því sem            

öfugum píramída. Víða annars staðar í Evrópu er grasrótin neðst í píramídanum og þar              

fyrir ofan eru stofnanir og félög sem búa yfir auknum listrænum metnaði, sögulegu og              

menningarlegu mikilvægi auk virðingar og vinsælda almennings. Á toppnum tróna          

10 
 
 
 



 

listastofnanir sem hafa sterka sýn og fjárhagslega yfirburði yfir aðrar stofnanir til þess             

að stuðla að söfnun og varðveislu myndlistar í hæstu gæðum.  

Samkvæmt Nínu er þessu öfugt farið hér á landi þar sem píramídinn er á hvolfi               

því helstu tengsl við alþjóðlega og innlenda samtímalist hafa að mestu leyti myndast í              

grasrótinni. Á Íslandi ríkir sterk hefð fyrir því að listasenan eigi rætur að rekja til               

listamannanna sjálfra sem oftar en ekki fjármagna sýningar og viðburði sem algengt er             

að séu haldnir í þeirra eigin húsnæði eða listamannareknum rýmum (Jones og            

Guðmundsdóttir, 2009). Á þennan hátt búa íslenskir listamenn sér til sitt eigið samfélag             

þar sem rými er til umræðna og greiningar á samtímanum. 

Á Íslandi hafa síðustu hundrað árin verið stofnuð og rekin um eitt hundrað             

listamannarekin rými sem öll eiga það sameiginlegt að hafa orsakast af þörf fyrir nýjan              

vettvang fyrir listina, hvort sem það hefur verið af hreinum listrænum forsendum eða             

pólitískri viðspyrnu við umhverfið eins og Nýlistasafnið er dæmi um, en á þeim tíma              

var sterk þörf fyrir mótvægi við hefðina og andstöðu við listyfirvöld. Stundum eru             

listamannarekin rými stofnuð með það að markmiði að selja list en aðalinntakið er             

frumkvæði listamannanna sjálfra til þess að skapa sér eigin vettvang, rými og samfélag             

þar sem þeir geta gert tilraunir með list og deilt henni með öðrum (Arna Óttarsdóttir,               

Kolbrún Ýr Einarsdóttir, Kristín Rúnarsdóttir og Þorgerður Ólafsdóttir, 2011).  

Íslenski myndlistamarkaðurinn var lengi talinn vera of lítill og afskekktur til           

þess að hýsa þróun samtímalistar en löngun til þess að breyta því var það sem fæddi af                 

sér fyrstu listamannareknu rýmin (Schoen og Runólfsson, 2009). Í apríl 1977, sama ár             

og umræður um stofnun Nýlistasafnsins hófust, var haldin hópsýning eftir unga           

listamenn í húsnæði á Suðurgötu sem átti eftir að vera heimili tilraunastarfsemi í             

myndlist og tónlist auk þess að hýsa menningartímaritið Svart á hvítu þar sem fjallað              

var meðal annars um samtímalist, bókmenntir, kvikmyndir og fleira. Hlutverk          

starfseminnar var einkum að sýna mismunandi hliðar nútímalistar, reka bókabúð ásamt           

því að varðveita húsnæðið með því að breyta því í miðstöð athafnasemi í listum (Becky               

Forsythe, Birkir Karlsson, Unnar Örn Auðarsson og Þorgerður Ólafsdóttir, 2019). 

Gallerí Suðurgata 7, eins og það hét, var starfrækt á árunum 1977 til 1983 en þar                

fóru meðal annars fram myndlistarsýningar, málstofur og fræðslufundir þar sem          

samtímalist var í brennidepli (Schoen og Runólfsson, 2009). Húsið var í eigu Bjarna H.              
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Þórarinssonar og fjölskyldu hans en það voru frændur Bjarna og bræðurnir Friðrik Þór             

Friðriksson og Þórleifur V. Friðriksson sem stofnuðu með honum galleríið en auk þess             

fengu þeir með sér fjölda ungra listamanna með það að markmiði að skapa framsækna              

menningarstarfssemi. Auk þeirra íslensku listamanna sem héldu sýningar í rýminu voru           

settar upp listasýningar eftir fjölda erlendra listamanna, þar á meðal þekkt nöfn eins og              

Robert Fillou, Peter Schmidt, Endre Tór og Stephan Kukowsky (Becky Forsythe o.fl.,            

2019).  

Gallerí Suðurgata 7 er dæmi um hvernig rými spratt upp sem viðbrögð            

listamanna og annarra við vöntun á vettvangi fyrir tilraunakennda myndlist,          

tónlistarflutning og fleira. Á þeim tíma sem galleríið var starfrækt voru haldnar um 50              

sýningar íslenskra og erlendra listamanna en tilgangurinn var meðal annars að flytja inn             

erlenda list og með því hafa áhrif á og móta unga íslenska listamenn (Morgunblaðið,              

1997). Um tuttugu árum seinna var annað rými opnað sem átti eftir að stuðla að inntöku                

nýrra og ferskra hugmynda í íslensku listasenuna um árabil.  

Á svipaðan hátt og Gallerí Suðurgata brást Kling & Bang við ákveðinni vöntun í              

sýningarumhverfi myndlistar í Reykjavík. Hópur listamanna, sem flestir voru nýkomnir          

úr námi eða erlendis frá, tók sig saman og ákvað að stofna vettvang fyrir sýningarhald,               

en á þessum tíma vantaði sérstaklega sýningarrými fyrir unga listamenn. Frá stofnun            

þess árið 2003 hefur Kling & Bang verið eitt af þekktustu listamannareknu rýmum á              

landinu en líkt og Nýlistasafnið hefur það lifað lengur en flest önnur rými, einkum              

vegna tíðra breytinga á eðli stafseminnar. Galleríið hefur alla tíð verið rekið af hópi              

listamanna í sjálfboðavinnu með aðstoð annarra listamanna og velgjörðamanna sem          

hafa veitt aðstoð þar sem þess var þörf (Becky Forsythe o.fl., 2019).  

Frá upphafi var metnaðarfull dagskrá í Kling & Bang þar sem lögð var áhersla á               

að halda fyrstu einkasýningar myndlistarmanna í bland við sýningar erlendra og           

innlendra listamanna með lengri feril að baki. Galleríið hélt sína fyrstu sýningu í             

húsnæði á Laugavegi 23 en innan við ári frá því að starfsemin hófst buðust hópnum               

afnot af gamla Hampiðjuhúsinu við Brautarholt sem þá var í eigu Landsbankans. Úr             

varð listamiðstöðin Klink & Bank þar sem 147 listamenn voru með vinnustofur og             

haldnar voru yfir hundrað sýningar, tónleikar og aðrir viðburðir yfir næsta eina og hálfa              

árið. Kling & Bang hélt áfram starfsemi en árið 2008 flutti það á Hverfisgötu og var þar                 
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þar til það var flutt ásamt Nýlistasafninu í Marshallhúsið á Grandagarði vorið 2017             

(Becky Forsythe o.fl., 2019).  

Það sem aðskilur Kling & Bang frá rýmum eins og Suðurgötu 7, þar sem sami               

hópurinn stóð að starfseminni frá upphafi, er hvernig starfsemin hefur tekið breytingum            

í gengum tímann, þá sérstaklega á því fólki sem stendur að baki henni. Líftími              

listamannarekinna rýma á Íslandi er að meðaltali tvö ár en rými sem ná að lifa umfram                

þennan tíma hafa þróað hlutverk sitt umfram það sem búist er við af listamannareknu              

rými. Það liggur mikil vinna í því að svara vöntun á rými eins og Kling & Bang gerði.                  

Það þarf að skipuleggja sýningar, taka við umsóknum, útvega efnivið og viðhalda            

rýminu sjálfu meðfram því að þéna lifibrauð. Því myndast í kringum þessi rými félög,              

fjárlög og framtíðarskipulag sem gerir það að verkum að þau tileinka sér eiginleika             

opinbers rýmis, sem er ekki krafan fyrir listamannarekið rými til að byrja með             

(Starkaður Sigurðarson, 2019).  

 

1.3 Íslensk menningarpólitík: Fjármögnun listamannarekinna rýma  

Í bókinni Íslensk menningarpólitík skilgreinir Bjarki Valtýsson menningarpólitík sem         

„vettvangur færslna og átaka milli ólíkra aðila menningarsviðsins, t.d. ríkisins,          

markaðarins, listamanna, framleiðenda, neytenda, menningarstofnana, fyrirtækja,      

sveitarfélaga, grasrótarhreyfinga og stærri alþjóðlegri stofnana“ (2011:9). Ætlun hennar         

er meðal annars að hafa áhrif á þróun menningar og lista og hvernig hún birtist í                

þjóðfélaginu. Þetta hefur áhrif á listamannarekin rými einkum hvað varðar fjármögnun           

en í menningarpólitík eru hagsmunir þeirra sem hafa völdin oft hafðir að leiðarljósi sem              

stýrir meðal annars hvers konar listmiðlun fær fjárhagslegan stuðning (Bjarki Valtýsson,           

2011).  

„Markmið menningarpólitíkur er að ná ákveðnu kjörjafnvægi milli ólíkra         

hagsmuna kerfisheims markaðar, ríkis og sveitarfélaga, og lífheims hins borgaralega          

samfélags‟ (Bjarki, 2011:69). Þetta jafnvægi næst með samruna hagnaðar við          

menningarlega fjölbreytni og listrænt frelsi en því er auðveldlega ógnað. Fjögurra ára            

kjörtímabil borgarstjórnar og sívaxandi markaður þar sem gróða er krafist jafnt og þétt             

vinna ekki saman að langvarandi jákvæðum áhrifum menningar og listar á samfélagið.            
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Erfitt er að mæla þróun og gæði lista en eitt er víst að menningarstefna sem ábyrgist                

samvinnu mismunandi sviða er fjárfesting til framtíðar (Bjarki Valtýsson, 2011).  

Þegar kemur að fjármögnun listamannarekinna rýma er mikilvægt að taka tillit           

til þess hvers konar fjármögnun liggur að baki starfseminni en hún er aðallega þrenns              

konar. Í fyrsta lagi kemur hún frá listamönnunum sjálfum sem stofna rýmið eins og í               

tilviki Suðurgötu 7 sem var fjármögnuð að mestu leyti af eigendum húsnæðisins sjálfs             

sem voru einnig stofnendur gallerísins. Það var einkum þess vegna sem þeir gátu gert              

upp húsið og haldið starfsemi þar gangandi án þess að fá styrk frá hinu opinbera               

(Morgunblaðið, 1997). Listamannarekin rými njóta einnig oft aðstoðar einkaaðila eða          

fyrirtækja sem leggja upp úr því að styðja við menningu og listir innan samfélagsins. Í               

tilviki Kling & Bang átti Landsbankinn hlutdeild í að veita þeim húsnæðið undir             

listamiðstöðina Klink & Bank sem átti stórt hlutverk í því að galleríið náði að hafa jafn                

mikil áhrif á íslenskt menningarlíf og það gerði.  

Þriðji og síðasti möguleiki listamannarekinna rýma er að leita fjármögnunar frá           

hinu opinbera en það getur til dæmis verið í formi styrkja frá borginni eða öðrum               

opinberum stofnunum sem styðja við menningu og listir í landinu. Margar borgir og             

sveitarfélög eru með stefnu í menningarmálum þar sem gerð er grein fyrir hvaða stöðu              

þau taka í málum lista s.s. með fjárhagslegum stuðningi, aðstoð vegna húsnæðis o.s.frv.             

Menningarstefna Reykjavíkurborgar tekur tillit til þeirrar fjölbreyttu       

menningarstarfsemi sem þar er að finna, en meðal annars hefur borgin síðustu ár veitt              

slíkri starfsemi niðurgreiðslu á leigu húsnæðis (Reykjavíkurborg, 2014). 

Stefna borgarinnar hvað varðar menningarstarfsemi er í stöðugri þróun í takt við            

síbreytilegt eðli listasenunnar. Sérstaklega er gert ráð fyrir að styðja við sköpun og             

miðlun lista svo hún hafi tækifæri til þess að vaxa og dafna á eigin forsendum. Þá er                 

lögð áhersla á mikilvægi þess að borgin styðji við fjölbreytt listalíf, sérstaklega            

einstaklingsframtök og grasrótarstarfsemi:  

 

Mikilvægt er að styrkveitingar borgarinnar til listalífsins taki mið af því að mörkin             

milli listforma og ólíkra menningarheima eru í sífelldri endurskoðun. Auk þess að            

styðja við gróin verkefni sem hafa fundið sinn farveg, þarf borgin að hlúa að              
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grasrótar- og tilraunastarfsemi, sem oft er vísirinn að því sem koma skal            

(Reykjavíkurborg, 2014:11).  

 

Þar að auki eigi borgin að taka mið af mörkum milli ólíkra listforma og líta til                

mismunandi menningarheima þegar kemur að styrkveitingum (Reykjavíkurborg, 2014). 

Það er ekki hægt að fjalla um fjármögnun listamannarekinna rýma án þess að             

íhuga spurningar um frelsi og vald. Þessi rými hafa í grunninn engar skuldbindingar             

utan þeirra sem listamaðurinn setur sjálfur, þau eru að mestu leyti óháð milliliðum,             

sérstöku fjármagni og yfirvöldum (Becky Forsythe o.fl., 2019). Þetta gefur þeim           

ákveðið frelsi til þess að sýna það sem þau vilja og eftir hvern sem þau vilja. Í þessu                  

frelsi felst einnig vald. „Að einstaklingur, einhver annar en opinber aðili eða fyrirtæki,             

geti breytt og þróað almenningsrýmið, um stutt skeið eða til lengri tíma, án aðildar,              

sértaks leyfis, eða samráð samfélagsins‟ (Starkaður Sigurðarson, 2019:182-185 ). Þetta          

vald er mikilvægt þar sem það ögrar sambandi milli einstaklingsins og yfirvalda.  

Þegar listamannarekið rými sækir um styrk frá hinu opinbera eða nýtur góðs af             

fjárhagslegri aðstoð frá mikilvægu fyrirtæki í samfélaginu er það þó í hættu á að missa               

hluta frelsis síns. Um leið og rými er farið að þjóna stærra samfélagi sem hluti af stefnu                 

borgar eða ríkis skuldbindur það sig utanaðkomandi áhrifavöldum. Í þessu felst           

grundvallarspurning um aðild einstaklings að samfélaginu sem hann er hluti af. Á            

einstaklingurinn, og þar með listin, að þjóna almenningi og þar með gefa af sér hluta af                

því frelsi sem hún býr yfir, eða er betra að þjóna samfélaginu með sköpun nýrra og                

róttækra sjónarhorna? Framtíð listamannarekinna rýma veltur einkum á þessari         

spurningu og hvort mikilvægara sé að hafa fleiri rými sem anna aukinni eftirspurn             

listamanna um sýningarrými eða að þessi rými séu rekin af listamönnum sem reyna að              

sýna myndlist í eins milliliðalausri mynd og hægt er (Starkaður, 2019).   
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2. Flóra listamannrekinna rýma í Reykjavík í dag:  

Aðgengi, umhverfi og rými  

Í kaflanum verður fjallað um fimm listamannarekin rými sem starfa í Reykjavík í dag út               

frá þemum um aðgengi að listheiminum, samband þeirra við umhverfið og hugmyndum            

um rými. Notuð eru viðtöl við stofnendur rýmanna meðfram fræðilegum heimildum           

með það að markmiði að koma auga á hlutverk listamannrekinna rýma í menningarlífi             

borgarinnar.  

 

2.1 Aðgengi, ungmenning og „DIY“-kúltúr: Flæði og Gallery Port 

Í listamannareknum rýmum er að finna hina undirliggjandi þræði listasögunnar          

samkvæmt listakonunni Gunnhildi Hauksdóttur í ritgerðinni Unglingurinn í skóginum         

sem birtist afmælisriti Gallery Crymo árið 2011. Crymo var listamannarekið rými sem            

lifði í tvö ár frá 2009 til 2011 í bakhúsi við Laugaveg 41a. Í ritinu fjallar Gunnhildur um                  

í hverju rætur þessara rýma liggja en það voru einkum mörkin milli „góðs“ og „slæms“               

og þörfin á mótstöðu við hefðina sem gaf af sér fyrstu listamannareknu rýmin í              

Reykjavík. Fyrst og fremst spretta þau hins vegar upp af hreinum sköpunarkrafti þar             

sem keppni um frumleikann ræður ríkjum  (Arna Óttarsdóttir o.fl., 2011).  

Eitt af nýjustu listamannareknu rýmunum í Reykjavík er gott dæmi um hvernig            

sköpunarkraftur og frumleiki mætast til þess að búa til umhverfi með einstaka sýn á              

hlutverk sýningarrýma. Flæði var stofnað sumarið 2019 af þremur listakonum sem           

fundu fyrir vöntun á markaðnum fyrir rými sem væri opið öllum listamönnum og             

listáhugafólki með mismunandi bakgrunn. Þær Antonía Berg, Sunna Axels og Brynja           

Kristins vildu búa til rými þar sem jaðarhópar samfélagsins, erlendir listamenn og aðrir             

sem ekki eru með tengingar inn í íslenska listaheiminn fengu tækifæri til þess að halda               

sýningar og viðburði. Af þeim rúmlega sextíu listamönnum sem sýndu í Flæði á fyrstu              

fjórum mánuðunum voru 85% erlendir listamenn sem búsettir eru á Íslandi og þar af yfir               

helmingur konur (Antonía Bergþórsdóttir, munnleg heimild, 6. nóvember 2019).  
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Ferðalag Flæðis hófst sumarið 2019 þegar Antonía kom heim úr starfsnámi frá            

Frakklandi og var í leit að sýningarrými til þess að halda sýningu með verkum sem hún                

hafði með sér að utan. Brynja hafði þá aðgang að tómu rými við Laugaveg 74 og bauð                 

henni að halda sýninguna þar. Má segja að sú sýning hafi verið fyrsti viðburður Flæðis.               

Hún gekk vel og í kjölfarið var þeim bent á rými á Grettisgötu 3 sem stóð tómt. Eigandi                  

rýmisins féllst á það að gefa þeim rýmið endurgjaldslaust í einn mánuð og í lok júlí                

héldu þær fyrstu tónleikana þar og ákváðu í kjölfarið að opna fyrir umsóknir listamanna.              

Fyrstu vikuna fengu þær yfir tuttugu umsóknir og vikuna á eftir voru þær komnar hátt               

upp í fimmtíu. Úr einum mánuði urðu þrír þar sem stanslaust sýningahald, gjörningar og              

aðrir viðburðir komu Flæði á kortið (Antonía Bergþórsdóttir, munnleg heimild, 6.           

nóvember 2019).  

Í byrjun nóvember þurfti Flæði að yfirgefa húsnæðið á Grettisgötu og eru            

stofnendur þess nú í samtali við Reykjavíkurborg um nýtingu auðra rýma í borginni til              

þess að halda áfram að hýsa fjölbreytta listsköpun. Þessi hugmynd um aukið aðgengi             

jaðarhópa að menningu og listalífi borgarinnar fellur undir skilgreiningu á því sem á             

ensku er kallað „DIY urbanism“ þar sem DIY stendur fyrir „do it yourself“ og vísar í                

borgarstefnu sem einkennist einna helst af grasrótarstarfsemi og íbúamiðuðu         

borgarskipulagi með það að markmiði að endurheimta og endurskipuleggja svæði í           

borginni. Birtingarmynd þess er oft í hagnýtum, tímabundnum eða skapandi átökum á            

litlum mælikvarða sem bundin eru við ákveðin svæði (LaFrombois, 2017). 

Á þennan hátt er skipulagsvaldið tekið úr höndum borgaryfirvalda og skapandi            

einstaklingum gefið tækifæri til þess að leggja sitt af mörkum til eflingar menningarlífs             

borgarinnar. Slík átök hafa í gegnum tíðina náð að sameina list og samfélag með              

samfélagslegri listsköpun, menningarlegri uppbyggingu og ekki síst aukinni        

menningarfjölbreytni. Rýmin sem fæðast í þessu borgarskipulagi eru vettvangur lifandi          

listar og efla flæði nýrrar þekkingar með auknu samtali milli hópa sem byggist á              

samfélagslegum grunni (Bennett, 2000). Flæði er fullkomið dæmi um átak sem spratt            

upp af einstaklingsframtaki og hefur náð að hafa gríðarleg áhrif á menningarlíf            

Reykjavíkurborgar á stuttum tíma.  

Með því að gefa upprennandi listamönnum og fólki á jaðrinum vettvang til þess             

að deila sköpun sinni með almenningi hefur Flæði tekist að opna fyrir samtal ólíkra              
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menningarheima. Markmið þeirra er að bæta samskipti milli hópa og gefa fólki ástæðu             

til þess að koma saman. Að því gefnu hafa þær ávarpað vangaveltur um hvort þrjár               

hvítar konur frá Íslandi eigi rétt á að reka rými sem á að vera heimili jaðarsettra hópa.                 

Um þetta segir Antonía: „Við erum að nýta okkar tækifæri. Út af því að við erum                

íslenskar þá er auðveldara fyrir okkur að komast áfram. Við erum að nýta það til að                

hjálpa öðrum, til að gefa öðrum pláss‟ (munnleg heimild, 6. nóvember 2019).  

Flæði er ekki eina rýmið sem stendur fyrir auknu aðgengi listamanna að            

sýningarrýmum en Gallery Port, staðsett á Laugavegi 23, hefur síðustu þrjú ár unnið að              

því að gefa upprennandi listamönnum tækifæri á að halda sýningar á besta stað í              

bænum. Árna Má myndlistarmanni bauðst rýmið sem vinnustofa þegar hann kom heim            

frá námi í Þýskalandi. Eins og í upphafi Flæðis stóð til að galleríið myndi aðeins starfa í                 

þrjá til fimm mánuði en þremur og hálfu ári síðar lifir Gallery Port enn og hefur á þeim                  

tíma náð að mynda sér sérstöðu meðal sýningarrýma í borginni (Árni Már Erlingsson,             

munnleg heimild, 9. október 2019). 

Í rýminu eru sýningar á tveggja vikna fresti auk þess sem galleríið rekur annað              

sýningarrými í Máli og menningu hinum megin við götuna. Í samstarfi við bókabúðina             

setja þeir upp sýningar á tveggja mánaða fresti þar sem upplagsverk eftir unga höfunda              

er haft í fyrirrúmi. Með þessu vilja þeir koma ungum listamönnum á framfæri og gefa               

þeim tækifæri til þess að selja eigin listaverk auk þess að auðvelda ungu fólki að               

fjárfesta í myndlist.  

Í Gallery Port sýna aðallega listamenn sem tilheyra grasrótarsenunni í listum á            

Íslandi. Stefna þeirra er að hjálpa ungum og upprennandi listamönnum að taka sín fyrstu              

skref í sýningarhaldi og sölu eigin listaverka. Samkvæmt Árna Má eru 97% þeirra sem              

sýna í rýminu fólk sem er tíu til fimmtán árum frá útskrift en þessa stefnu er að finna hjá                   

mörgum listamannareknum rýmum hérlendis. Auk þess hefur Gallery Port frá upphafi           

lagt upp með að aðstoða listamenn með þann hluta myndlistar sem snýr að sölu og               

verðlagningu listaverka og er hluti vinnunnar að kenna listamönnum hvernig þeir eiga            

að meta verkin sín og hvers virði þau eru (munnleg heimild, 9. október 2019).  

Listasöfn og fagleg gallerí hafa í gegnum tíðina reynt ýmislegt til þess að vekja              

athygli á samtímalist en vegna eðlis þeirra eiga þau til að útiloka hluta samfélagsins þar               

sem veggir rýmisins aðskilur þá sem sem eru hluti af senunni frá þeim sem standa fyrir                
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utan. Þessi söfn einkennast af togstreitunni á milli þess sem þau standa fyrir, þ.e.              

stofnun sem takmarkaður hópur nafnkunnugra listamanna og almennings sem leitar í           

samtímalist hefur aðgang að, og þess hvernig það sem á sér stað innan veggja safnsins               

hefur áhrif á líf og samfélag utan þess. Birtingarmynd þessarar togstreitu einkennist af             

mismunandi forgangsröðun opinberra listastofnana annars vegar og félagstengdum        

myndlistarrýmum hins vegar (Bennett, 2000). 

Á viðtölum við stofnendur Flæðis og Gallery Ports er ljóst að listamannarekin            

rými í Reykjavík í dag vinna með þá hugmynd að auka megi aðgengi að listheiminum               

með því að hafa áhrif á það sem á sér stað innan hans. Þetta gera þau með því að veita                    

sýningarrými þeim sem eiga erfiðara með fá aðgang að opinberum listasöfnum,           

galleríum og stofnunum s.s. myndlistarnemum, nýútskrifuðum og upprennandi        

listamönnum, útlendingum og konum sem ekki hafa þá fjármuni eða þekkingu sem            

krafist er annars staðar. En aðgengið á ekki aðeins við um listamennina sjálfa heldur              

einnig almenning sem þessi rými höfða til með fjölbreyttri og opinni dagskrá.  

 

2.2 Samband rýmis við umhverfi: Núllið Gallerí 

Núllið Gallerí var opnað í desember 2018 þegar ljósmyndarinn Þórsteinn Sigurðsson tók            

í gegn autt rými á Bankastræti og breytti því í sýningarrými til þess að halda útgáfuhóf                

bókarinnar Juvinile Bliss. Síðan þá hefur Núllið verið opið listamönnum úr öllum áttum             

sem sýninga- og viðburðarými. Margir þekkja galleríið sem gamla almenningssalernið á           

Bankastræti núll, einnig kallað Núllið, en síðan almenningssalerninu var lokað hefur           

verið lítið um starfssemi í rýminu sem er í eigu Reykjavíkurborgar. Hinum megin við              

götuna hefur Pönksafnið getið sér vinsælda og ekki er hægt að segja annað um Núllið.               

Þar er opnuð ný sýning um hverja einustu helgi og lítur ekki út fyrir að muni hægja á                  

þar sem bókaðar eru sýningar út apríl 2020 (Þórsteinn Sigurðsson, munnleg heimild, 8.             

október 2019). 

Núllið er afurð mikillar grósku sýningarrýma í miðborginni sem Þórsteinn ber           

saman við vettvang íslenskrar tónlistar: „Vettvangur með tónlist á Íslandi var einu sinni             

sá að það gátu allir fengið sviðið í fimmtán mínútur og þess vegna er svona mikið af                 

góðu íslensku tónlistarfólki, því það er alltaf til vettvangur fyrir þá tegund af sköpun“              

(munnleg heimild, 8. október 2019). Hann segir það sama vera að gerast með myndlist              
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og aðra listmiðla og leggur áherslu á mikilvægi þess að öll listsköpun, hvort sem um er                

að ræða myndlist, ljósmyndun eða gjörninga, fái sama vettvang og tónlistinni hefur            

verið gefið.  

Hugmyndin að baki galleríinu er að nýta rými sem annars eru ekki í nýtingu og               

búa þar til stað þar sem listamenn hafa aðgengi að sýningarrými án þess að þurfa að fara                 

í gegnum langt og flókið umsóknarferli líkt og í faglegum galleríum. Þetta er ekki í               

fyrsta sinn sem Þórsteinn tekur í gegn rými með það að markmiði að opna þar gallerí en                 

sumarið 2009 var hann hluti af hópi sem breytti rými við Hverfisgötu 32, í húsi sem þá                 

stóð autt, í Gallerí Bosníu. Í Núllinu eru engar reglur um hverjir fá að sýna og hvað                 

heldur fá allir sem sækja um að fá að vera með sýningu í rýminu, burt séð frá reynslu                  

eða hæfileikum. Rýmið er 100% sjálfbært sem þýðir að enginn sýningarstjóri er yfir             

galleríinu heldur ber listamaðurinn sjálfur ábyrgð á öllu sem kemur að eigin sýningu s.s.              

uppsetningu, opnunartíma, yfirsetu og markaðssetningu (Þórsteinn Sigurðsson, munnleg        

heimild, 8. október 2019).  

Með því að bjóða upp á stað þar sem listamenn geta sýnt verkin sín í umhverfi                

sem hvetur til jafningjarýni og samtals gegna listamannarekin rými á marga vegu starfi             

félagsmiðstöðva fyrir listamenn (Grodach, 2011). Í greininni Art Spaces in Community           

and Economic Development er meðal annars greint frá því hvernig listamannarekin rými            

gegna hlutverki stoða innan hverfa með starfsemi sem glæðir hverfið lífi og ýtir undir              

ferðaþjónustu og neyslu á svæðinu. Með því að bjóða upp á rými þar sem boðið er upp á                  

neyslu myndlistar auka þau lífsgæði íbúa og gesta á svæðinu. Þau rækta listræna             

framleiðslu með listkennslu og útbreiðslu hennar innan samfélagsins. Þessar auðlindir          

eru mikilvægur hluti í þróun listrænna klasa sem oft fylgja aukin tækifæri til byggingar              

félagslegrar auðlegðar og viðhalds á henni (Grodach, 2011).  

Samfélagslega miðuð starfssemi eins og listamannarekið rými leggur sitt af          

mörkum til samfélagslegrar og listrænnar þróunar með því að leiða saman félagslega            

hópa og efnahag. Hún á rætur sínar í samfélagi sem samanstendur af hópi einstaklinga              

með sömu gildi og venjur sem búa og starfa á sama landfræðilega svæði og/eða deila               

ákveðinni sjálfsmynd. Öll framleiðsla og neysla innan þess byggir á þessum           

sameiginlegu einkennum og endurspeglar þau á sama tíma. Listræn starfsemi stuðlar að            

samspili ólíkra samfélaga ásamt því að styðja við efnahagslega þróun svæðis á óbeinan             
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hátt með því að hafa áhrif á atvinnu, viðskipti og ferðaþjónustu innan svæðis (Grodach,              

2011).  

Það kemur því ekki á óvart að listamannarekin rými er einna helst að finna í               

miðbæ Reykjavíkur, á svæði þar sem mikil gróska er í sköpun og menningarlífi. Ekki              

aðeins styður umhverfið við starfsemina heldur styður starfsemin við efnahagslíf og           

áframhaldandi listsköpun á svæðinu með því að fá samfélagið til þess að taka þátt.              

Listamannarekin rými hvetja til sköpunar og rækta hæfileika innan samfélagsins með           

vinnu- og sýningarrými þar sem fjölbreytt listafólk deilir rými og búnaði. Auk þess             

byggja þessi rými upp starfsemi listræns og viðskiptafræðilegs eðlis sem eru mikilvæg            

atriði fyrir starfsþróun (Grodach, 2011).  

 

2.3 Hugmyndir um rými: Vatnshelda galleríið og Wind and Weather Window           

Gallery 

Hér á undan hefur verið fjallað um fjölbreytt listamannarekin rými og áhrif þeirra á              

aðgengi að listheiminum ásamt sambandi listrænnar starfssemi við umhverfi og          

samfélag. Tilurð rýmanna hefur verið mismunandi, stundum hefur rýmið einfaldlega          

komið upp í hendurnar á listamanninum, hjá öðrum var það sérstaklega valið fyrir             

starfsemina. Í Núllinu eru mörk rýmisins könnuð með áherslu á óhefðbundna           

rýmisnýtingu og leikgleði og í tilviki Flæðis þurfti starfsemin að yfirgefa sýningarrými            

eftir aðeins nokkurra mánuða starfsemi. Það sem sameinar þau öll eru hugmyndir um             

rými og nýtingu þess til þess að miðla sköpun listar.  

Hugmyndin um rými er þverfaglegt hugtak en eðli þess breytist eftir því hvaða             

fræði er verið að ræða. Þá getur rými í vísindum haft allt aðra þýðingu en í                

menningarfræði o.s.frv. Í listheiminum er rými óaðskiljanlegt hugmyndinni um listina          

og er oft nátengt því listaverki eða verkum sem sýnd eru í rýminu. Listaverk eru ekki                

aðeins sköpuð í rými heldur er nauðsynlegt að setja verk upp í einhvers konar rými ef                

listamaðurinn vill að fólk fái að njóta þess. Undir hugtakinu „rými í list“ eru margir               

flokkar en rými eru meðal annars flokkuð eftir því hvort þau eru opin eða lokuð               

almenningi, hluti opinberra stofnana eða óháð (Harpa Flóventsdóttir, 2012).  

Rými í list er samtengt hugmyndinni um aðgengi en þar er einkum listasafnið             

skoðað sem rými sem þróaðist úr því að vera einungis aðgengilegt útvöldum            
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einstaklingum yfir í að vera opið öllum hópum samfélagsins. Viðleitni safna í dag er að               

gera rýmið eins aðgengilegt safngestum og mögulegt er með því að bjóða upp á stað þar                

sem gestir geta komið og dvalið í lengri tíma. Skylt þessari hugmynd er hugtakið              

rýmiskerfi (e. space syntax) þar sem varpað er fram áhrifum rýmis á það sem fram fer                

innan þess. Grundvallarhugmyndin er þessi: Rýmið sjálft gegnir ekki aðeins hlutverki           

sem bakgrunnur listrænna athafna heldur hefur það bein áhrif á reynslu þeirra sem koma              

inn í það (Harpa, 2012).  

Á Íslandi hefur fjöldi listamannarekinna gallería verið stofnaður á grundvelli          

þess að gera tilraunir með rými. Má þar nefna Gallerí Barm sem Berglind Ágústsdóttir              

stofnaði og Gallerí Sníp sem nemendur við Listaháskólann stóðu fyrir á árunum            

1997-1998. Þá stofnuðu Særún Stefánsdóttir og Hlín Agnarsdóttir gallerí í skókassa sem            

þær kölluðu Gúlpið (Arna Óttarsdóttir, o.fl., 2011). Hér á eftir verður fjallað um tvö              

listamannarekin rými sem í dag leika sér að hugmyndum um rýmisnýtingu og aðgengi.             

Eru þau einkum skoðuð með rýmiskerfi í huga, hvernig uppsetning rýmisins hefur áhrif             

á útkomu og túlkun sýninga og hvort hægt er að nota kerfi innan rýmisins til þess að ná                  

fram ákveðnum áhrifum.  

Eins og Gallerí Snípur og fleiri listamannarekin rými á undan varð Vatnshelda            

galleríið til í Listaháskóla Íslands þar sem listnemarnir Silfrún Una Guðlaugsdóttir og            

Tara Njála Ingvarsdóttir byggðu gallerí úr gleri og timbri sem er rúmlega tveir metrar á               

hæð og einn metri á breidd. Þetta var vorið 2018 en á þeim tíma voru þær hugfangnar af                  

opnunarmenningunni í kringum listasýningar en fyrsti viðburðurinn í Vatnshelda         

Galleríinu var svokölluð opnunarhátíð þar sem haldnar voru fimm sýningaropnanir á           

fimm dögum með tilheyrandi uppákomum og veitingum (Tara Njála Ingvarsdóttir og           

Silfrún Una Guðlaugsdóttir, munnleg heimild, 16. október 2019).  

Síðan þá hafa þær reglulega haldið sýningar og viðburði í strúktúrnum, þó            

aðallega yfir sumartímann, þar sem hann er viðkvæmur fyrir kulda og frosti. Á             

Menningarnótt 2019 fengu þær styrk frá Reykjavíkurborg til þess að halda           

gjörningaviðburð í rýminu undir heitinu Það rignir. Þá höfðu þær smíðað rigningarvél            

sem þær staðsettu fyrir ofan galleríið og létu rigna yfir gjörningana en nafnið á              

galleríinu kemur einmitt til vegna þess að strúktúrinn er ekki vatnsheldur og því þurfa              

verkin sem sýnd eru inni í honum að vera það.  
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Frá byrjun rýmisins hafa þær Tara og Silfrún haldið áfram að móta hugmyndina             

að galleríinu og hafa síðan byggt ýmsar útgáfur af því. Innblásnar af hugmyndinni um              

ferðagallerí byggðu þær útgáfu sem hægt er að taka í sundur og setja upp hvar sem er.                 

Þessari þróun fylgdu einnig hugmyndir um leikreglur og leiðbeiningar um hvernig setja            

á galleríið saman og sýningarhald. Þar sem galleríið er ferðavænt má koma því fyrir              

nánast hvar sem er. Kosturinn við það er aðgengi, en þar sem galleríinu er komið fyrir í                 

almenningsrými nær það ekki aðeins til listamanna og áhugafólks um list heldur einnig             

annarra sem myndu annars ekki heimsækja hefðbundið gallerí (Tara Njála Ingvarsdóttir           

og Silfrún Una Guðlaugsdóttir, munnleg heimild, 16. október 2019).  

Galleríið hefur það þann kost að hægt er að sjá hvað er að gerast innan í því að                  

utan, vegna þess að það er gert að stórum hluta úr gleri. Á þann hátt er                

sýningargesturinn eða áhorfandinn í ákveðinni snertingu við það sem á sér stað inni í              

rýminu hverju sinni en á sama tíma hefur viðurvist glerkassans áhrif á upplifunina og              

byggir ósýnilegan vegg milli áhorfandans og listaverksins. Þegar farið er inn í rýmið er              

maður í mikilli nálægð við verkin en ef þau eru skoðuð að utan er alltaf einhvers konar                 

veggur á milli einstaklingsins og verksins (Tara Njála Ingvarsdóttir og Silfrún Una            

Guðlaugsdóttir, munnleg heimild, 16. október 2019). Þetta er fullkomið dæmi um           

hvernig rými hefur áhrif á upplifun á listaverki en einnig aðkomu listamanna að             

uppsetningu sýninga.  

Listakonan Kathy Clark vinnur mikið með þá hugmynd að listaverk passi inn í             

ákveðið rými frekar en að laga rýmið að verkinu. Hún hefur rekið gluggagalleríið Wind              

and Weather Window Gallery á Hverfisgötu í um sex ár en á þeim tíma hafa um 40                 

íslenskir listamenn sett þar upp sýningar. Starfsemin hefur ekki aðeins haft mikil áhrif á              

íslenskt myndlistarlíf heldur hefur galleríið einnig verið leið fyrir Kathy til þess að             

tengjast íslenskum listamönnum og skapa sér nafn innan senunnar en gluggagalleríið           

tók meðal annars þátt á Listahátíð í Reykjavík 2018 með sýningunni Journey to Home              

þar sem fjölbreyttum listaverkum eftir íslenska listamenn var komið fyrir í þrettán            

gluggum víðs vegar um borgina (Kathy Clark, munnleg heimild, 28. október 2019).  

Í upphafi var galleríið aðeins einn sýningargluggi en síðan þá hefur verið bætt             

við tveimur gluggum til viðbótar og nú samanstendur það af þremur stórum gluggum             

sem snúa út að Hverfisgötunni. Kathy segir að hún vinni alltaf með listamönnunum að              
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uppsetningu sýninga í rýminu. Hún leiðbeini þeim hvernig best sé að nýta rýmið svo að               

listaverkin fái að njóta sín sem best en það sem aðgreinir galleríið frá hefðbundnari              

stöðum er einkum að gestir þess eru gangandi vegfarendur og fólk sem á leið hjá ýmist á                 

hjóli, í bíl eða strætó en það stýrir því hvernig þeir upplifa verkin sem sýnd eru í rýminu                  

(munnleg heimild, 28. október 2019).  

Eins og Vatnshelda galleríið stuðlar Window Gallery að auknu aðgengi þar sem            

ekki er krafist þess að gestir fari inn í það til þess að njóta listarinnar. Sýningarnar eru                 

ekki aðeins fyrir listáhugafólk eða þá sem leita í að upplifa myndlist á söfnum og               

galleríum heldur fær almenningur, og þeir sem myndu venjulega ekki heimsækja gallerí,            

aðgengi að menningu og tækifæri til þess að öðlast þekkingu á því sem á sér stað í                 

listheiminum. Auk þess er galleríið opið allan ársins hring og því stýrist upplifunin             

einkum af veðri og birtustigi þar sem sama sýningin getur haft mismunandi niðurstöður             

eftir því hvort bjart eða dimmt er úti, sól, snjór eða rigning. Nafnið Wind and Weather                

(ísl. vindur og veður) Window Gallery vísar einmitt í það hvernig galleríið mótast af              

íslenska veðrinu (Kathy Clark, munnleg heimild, 28. október 2019).   
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3. Aðkoma að verkefninu: miðlunarleið, framkvæmd og viðtöl 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir miðlunarhluta verkefnisins: útvarpsþættinum Kveikjur           

um listamannarekin rými í Reykjavík. Farið verður yfir hvernig miðlunarleiðin hentar           

umfjöllunarefninu ásamt því að gera grein fyrir framkvæmd verkefnisins frá upphafi til            

útsendingar. Að lokum er viðtalsferlið skoðað út frá aðferðum og hugleiðingum um            

viðtöl.  

 

3.1 Miðlunarleið: Um menningarumfjöllun í hljóðvarpi 

Frá því á nítjándu öld hefur sú hugmynd verið við lýði að hugtakið „menning“ sé tengt                

góðum siðum, menntun og því sem við viljum kalla siðmenningu sem einkennist meðal             

annars af þéttbýlislífi, pólitík, tækni og ekki síst listum af öllum toga. Ef til þessa er litið                 

er menning einfaldlega lífið eins og við þekkjum það en á sama tíma gefur hún til kynna                 

að menning sé eitthvað sem hefur okkur yfir villimennsku og aðgreinir okkur frá dýrum              

(Eagleton, 2000). Íslenska alfræðiorðabókin skilgreinir menningu sem „heild þekkingar,         

siðferðis, trúar og tákna sem er undirstaða mannlegs samfélags. Þróun [menningar]           

byggist á hæfni mannsins til að læra, beita þekkingu til að bregðast við breyttum              

aðstæðum og miðla þekkingunni til komandi kynslóða“ (Íslenska alfræðiorðabókin,         

e.d.) 

Hér er komin fram sú hugmynd að miðlun menningar sé nauðsynlegt tæki til             

þess að viðhalda henni. En hvað er miðlun menningar og hvaða hlutverki gegnir hún?              

Samkvæmt Jürgen Habermas var svið menningar til staðar á undan því pólitíska. Það             

var notað sem grundvöllur til umfjöllunar um bókmenntir og listir af ýmsum toga en              

ólíkt pólitíska sviðinu var það að hluta til aðgengilegt konum og fólki utan elítunnar. Í               

dag gegnir menningarsviðið enn mikilvægu hlutverki fyrir persónulega en einnig          

samfélagslega þróun. Er það ekki síður mikilvægur vettvangur til íhugunar og umræðna            

um mannleg samskipti og siðfræði og tilfinningar eins og ást og hatur jafnt sem              

einfaldari eða flóknari tilfinningar (Gripsrud, 2017). Þetta er einmitt það sem           

listumfjöllun leitast við að gera og er því hægt að draga þá ályktun að menningarmiðlun               
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fái vægi sitt einkum með því að bæta við þekkingu og stuðla að umræðu um menningu í                 

samfélaginu.  

Hljóðvarp hefur spilað stórt hlutverk í miðlun menningar í gengum árin en það             

þróaðist frá því að vera aðeins nytsamlegt tól yfir í að vera vettvangur til              

dægrastyttingar. Eins og með aðra fjölmiðla hefur hljóðavarp haft gríðarleg          

menningarleg áhrif en það breyttist frá miðli sem ætlaður var til einkanotkunar yfir í              

miðil sem almenningur notar daglega. Á mótunarárum hafði hljóðvarpið mikil áhrif á            

heimilislíf, sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem það gegndi hlutverki upplýsingaveitu.          

Því fylgdi aukið sjálfstæði og gaf fólki innsýn inn í nýja menningarheima með því að               

útvarpa atburðum á lands- og jafnvel heimsvísu (Noone, 2013). Hljóðvarp sem           

miðlunarleið hefur tekið miklum breytingum í gegnum árin, fyrst með tilkomu           

sjónvarpsins sem tók yfir á kvöldin en útvarpsdagskrá hélt áfram á daginn. Það sem              

útvarpið hafði fram yfir sjónvarpið var að það var ekki aðeins aðgengilegt á heimilinu              

heldur einnig utan þess: í bílnum, í verslunum og á vinnustaðnum (Noone, 2013).  

Á Íslandi hefur línuleg útvarpsdagskrá lifað góðu lífi en útvarpsstöðvar          

Ríkisútvarpsins, Rás 1 og Rás 2, eru tvær af vinsælustu rásunum á landinu enn þann dag                

í dag. Ríkisútvarpið er einnig framarlega í menningarmiðlun í hljóðvarpi hér á landi             

með fjölbreyttri og vandaðri dagskrá. Í þjónustusamning Ríkisútvarpsins og mennta- og           

menningarmálaráðherra 2016-2019 er meðal annars tekið fram um menningarhlutverk         

RÚV að:  

 

Ríkisútvarpið skal hlúa að menningu þjóðarinnar, leggja rækt við íslenska tungu,           

listir og íþróttir. Ríkisútvarpið skal koma til móts við þarfir almennings um vandað             

íslenskt efni og styðja við framleiðslu og nýsköpun á slíku efni, jafnt sem annars              

konar listsköpun og störf listamanna (RÚV, e.d.). 

 

Í menningarefni er Rás 1 í fararbroddi af útvarpsstöðum RÚV með dagskrárþætti eins             

og Víðsjá og Lestina þar sem fjölbreytt menning og listir eru í brennidepli. Samkvæmt              

tölum frá Hagstofu um dagskrá Rásar 1 eftir efni tvöfölduðust hlutfallslega dagskrárliðir            

um menningu, listir og vísindi á árunum 2005 til 2010 en þeir fóru úr 680 stundum á ári                  

árið 2005 í 1.970 stundir árið 2010 (Hagstofa Íslands, e.d.).  
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Meginmarkmið RÚV er fyrst og fremst að „upplýsa, fræða og skemmta‟ (RÚV,            

2019) en þetta hlutverk útvarpsins kemur meðal annars fram í miðlun þess á fréttum,              

menningarefni og afþreyingu. Á vefsíðu þeirra kemur fram að „95% þjóðarinnar nýta            

sér þjónustu RÚV í hverri viku og yfir 76% nýta sér þjónustu Ríkisútvarpsins daglega              

sem er með því mesta sem þekkist meðal ríkisfjölmiðla í Evrópu“ (RÚV, 2019). Stór              

hlustendahópur og reyndir dagskrárstjórar gera Ríkisútvarpið að heimili umfjöllunar um          

menningu og listir, í hljóðvarpi sem og öðrum miðlum.  

 

3.2 Framvæmd: Frá skipulagningu til útsendingar 

Í útvarpsþættinum Kveikjur er fjallað um fimm listamannarekin rými í Reykjavík sem            

hvert á sinn hátt stuðlar að auknu aðgengi, grósku og leikgleði í íslensku             

myndlistarumhverfi. Hugmyndin að þættinum varð til eftir að þáttarstjórnandi tók eftir           

áberandi breytingum á listamannareknum rýmum í Reykjavík en árið 2019 mátti taka            

eftir því að ný rými voru að bætast við þau fjölmörgu sem voru til nú þegar. Henni þótti                  

áhugavert að skoða hvað byggi að baki þessum rýmum og ákvað því að ræða við               

stofnendur nokkurra nýrra rýma ásamt stofnendum eldri rýma til þess að komast að             

hvað hefði veitt þeim innblástur til að hefja starfsemina.  

Það voru aðallega þrír þættir sem höfðu áhrif á það að hljóðvarp varð fyrir              

valinu sem miðlunarleið verkefnisins. Í fyrsta lagi fannst þáttarstjórnanda útvarp vera           

spennandi miðill til þess að vinna með. Eftir að hafa fengið reynslu af því að vinna þátt                 

fyrir útvarp í náminu langaði hana að halda áfram að vinna með þennan miðil. Hún               

hafði heyrt frá nokkrum aðilum að ekki væri mikið um miðlun samtímalistar,            

sérstaklega myndlistar, í útvarpi en að mikill áhugi væri fyrir því. Í öðru lagi er               

menningarumfjöllun í útvarpi sérstaklega vinsæl í augnablikinu, með þáttum eins og           

Lestinni og Víðsjá á Rás 1, auk ýmissa hlaðvarpa sem fjalla um tónlist, leiklist og aðrar                

listir í landinu. Í þriðja lagi er hlaðvarp einstaklega góður miðill til þess að láta raddir                

fólksins í landinu heyrast. Með þættinum er ekki aðeins verið að fjalla um umhverfi              

myndlistar í Reykjavík heldur um fólkið sem stendur að listamannareknum rýmum. 

Verkefnið er hluti af meistaraverkefni í Hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla          

Íslands í samstarfi við RÚV. Hugmynd og framkvæmd þáttarins er unnin af Lísu Björgu              

Attensperger sem einnig er þáttarstjórnandi, undir leiðsögn Þorgerðar E. Sigurðardóttur          
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dagskrárgerðamanni Rásar 1. Viðtöl og annað efni var tekið upp á Zoom H2n             

upptökutæki í eigu tæknideildar Háskóla Íslands og klipping og úrvinnsla fór fram í             

forritinu Hindenburg áður en það var yfirfarið af leiðbeinanda og tæknimanni RÚV fyrir             

útsendingu.  

 

3.2.1 Tafla: Verk- og tímaáætlun:  

 

Mánuður Vika 1 Vika 2 Vika 3 Vika 4 

September  Undirbúnings- 

vinna 

Undirbúnings-

vinna 

Undirbúnings- 

vinna 

Október Viðtöl og aðrar 

upptökur 

Viðtöl og aðrar 

upptökur 

Viðtöl og 

aðrar upptökur 

Klipping og 

úrvinnsla 

Nóvember Klipping og 

úrvinnsla  

Klipping og 

úrvinnsla 

Klipping og 

úrvinnsla 

Frumgerð send á 

leiðbeinanda  

Desember Klipping og 

úrvinnsla 

Kipping og 

úrvinnsla 

Klipping og 

úrvinnsla 

Klipping og 

úrvinnsla 

Janúar  Klipping og 

úrvinnsla 

Sent á RÚV til 

yfirferðar 

Útsending 18. 

janúar 

 

 

Hér að ofan er verk- og tímaáætlun sett fram í vikum frá undirbúningi til útsendingar.               

Fyrsta skref var mótun hugmyndar og fóru fyrstu vikur í undirbúningsvinnu í            

uppsetningu verkefnisins, skipulagningu viðtala og annars efnis. Um leið og hugmyndin           

var fullmótuð var hún send á leiðbeinanda hjá RÚV og fundað með henni þar sem farið                

var sameiginlega yfir hugmyndina, hún skýrð enn frekar og gerðar breytingar í samræmi             

við punkta frá henni. 

Eftir fundinn var ákveðið að mikilvægt væri að móta skýra hugmynd um þema             

og ferðalagið sem þáttarstjórnandi vildi fara með hlustendur í. Í kjölfarið var ákveðið að              

halda í þema um aðgengi, umhverfi og rými til þess að gefa heildstæða mynd af               

28 
 
 
 



 

umhverfi listamannarekinna rýma í Reykjavík. Þessi þemu voru að hluta til ákveðin út             

frá rýmunum sjálfum. Þegar ferðalag og viðfangsefni hafði verið ákveðið voru           

eftirfarandi útlínur sendar á Þorgerði til samþykktar:  

1. Þáttur: Aðgengi og ungmenning - Flæði og Gallery Port 

2. Þáttur: Rými og umhverfi - Núllið Gallerí 

3. Þáttur: Óhefðbundin rými - Vatnshelda Galleríið og Wind and Weather Window           

Gallery  

Upphaflega var gert ráð fyrir þremur þáttum en eftir að leiðbeinandi hafði            

hlustað á grófa klippingu af fyrsta þætti ráðlagði hún að þættirnir yrðu sameinaðir undir              

einum hatti þar sem sú aðferð passaði betur inn í umhverfi Rásar 1 og gæfi tækifæri á                 

djúpstæðari og áhugaverðari umfjöllun. Þá var þema þáttarins endurskoðað og ákveðið           

að halda áherslunni á aðgengi. Markmiðið var að skapa hljóðræna mynd af hverju rými              

fyrir sig og umhverfi þeirra með viðbótarefni og tónlist. Þetta efni var meðal annars              

umhverfishljóðupptökur, upptökur sem fönguðu stemningu rýmisins ásamt lestri        

þáttarstjórnanda. Einnig var ákveðið að ræða við safneignarfulltrúa Nýlistasafnsins sem          

sér um Arkíf um listamannarekin rými til þess að fá yfirsýn yfir umhverfi             

listamannarekinna rýma og setja þau í sögulegt samhengi. 

Meðfram viðtölunum er notaður lestur til þess að koma upplýsingum á framfæri            

en það er þegar þáttarstjórnandi les texta af handriti sem er síðan notað til þess að kynna                 

þáttinn og viðmælendur eða tengja saman mismunandi hluta þáttarins. Lesturinn er           

notaður til þess að búa til inngang fyrir það sem koma skal, hann gerir grein fyrir                

innihaldi þáttarins og ásamt því að kynna mismunandi viðtöl. Það var val            

þáttarstjórnanda að spyrillinn væri ekki hluti af viðtölunum og hún ákvað að nota lestur              

í staðinn til þess að mynda samhengi í viðtölunum. Auk þess er lesturinn leið til þess að                 

tengja milli mismunandi hluta þáttarins með því að skapa brýr milli viðtala. Að lokum              

er lesturinn notaður til samantektar á efninu og lýkur þannig þættinum. 

Fyrir utan viðtöl og lestur er tónlist mikilvægur hluti af útvarpsefni en eins og              

lesturinn er hún notuð til þess að fylla upp í eyður ásamt því að skapa stemningu                

þáttarins. Ákveðið var að láta tónlistina endurspegla þema og viðfangsefni þáttarins með            

því að nota tónlist eftir tónlistarmenn sem hafa spilað í einhverjum af rýmunum.             
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Tónlistin er notuð í upphafsstefi þáttarins ásamt undirspili og lokalagi. Fyrir valinu varð             

lagið Glerkastalinn eftir tónlistarkonuna K.óla en hún hefur meðal annars haldið           

tónleika í Flæði. Lagið hentar vel til þess að bæta við innihald þáttarins án þess að taka                 

athygli frá aðalefnivið þess. 

Með tónlistinni er einnig verið að leggja áherslu á tíðaranda þáttarins þar sem             

einblínt er á stefnur og strauma í listum á þeim tíma sem hann kemur út. Með því að                  

skapa umfjöllun um það sem á sér stað í listamannareknum rýmum í dag er verið að                

hvetja hlustendur til umhugsunar um samtímalist og vekja áhuga á umhverfinu í            

kringum hana. Markhópurinn er því sérstaklega fólk, listamenn og áhugafólk um listir,            

sem langar að kynnast myndlistarumhverfi Reykjavíkur betur, einkum hlutverki         

einstaklingsframtaka eins og þessi rými eru. Annar hópur hlustenda eru nemendur sem            

stunda nám í listum, listfræði eða menningu þar sem þátturinn gegnir hlutverki fræðslu.  

 

3.3. Viðtöl: Aðferðir og kenningar 

„Viðtalið miðar að því að gefa áhorfandanum eða hlustandanum innsýn inn í líf             

viðmælandans [...] til þess að segja sögu ranglætis, baráttu eða sköpun einhvers nýs …“              

(2009) skrifar Bengt Bok meðal annars í bók sinni um hugleiðingar um viðtalið. Í              

þessari setningu liggur kjarni þess sem raunverulega er markmið með viðtalinu: að            

miðla í heild sögu, hvatningu og hugsunum einstaklings. Fyrir þáttinn Kveikjur var lagt             

upp með að finna hvað það er sem hvetur fólk til þess að skapa og reka listamannarekið                 

rými með það að markmiði að gefa hlustendum innsýn inn í þau fjölbreyttu rými sem               

starfa í Reykjavík, hvað rekur þau áfram og hvert hlutverk þeirra er í menningarlífi              

borgarinnar. 

Viðmælendur og rými voru valin út frá þeirri hugmynd að sýna sneiðmynd af             

flóru listamannarekinna rýma í Reykjavík í dag. Vegna þess hversu vítt viðfangsefnið er             

var ákveðið að takmarka efnið við rými í miðbæ Reykjavíkur, en þar er svokallaður              

„heitur reitur“ í menningar- og myndlistarlífi borgarinnar. Fyrir valinu urðu Gallery Port            

á Laugavegi og Wind and Weather Window Gallery á Hverfisgötu. Öll eru þetta rými              

sem hafa lagt sitt af mörkum til listasenunnar á síðustu árum og myndað fastan hóp               

gesta og listamanna sem sýna í rýminu. Þá voru valin þrjú nýrri rými sem öll hafa                

sprottið upp á síðustu árum og/eða mánuðum en þau eru Flæði, sem var um tíma til húsa                 
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á Grettisgötu, Núllið Gallerí á Bankastræti og Vatnshelda Galleríið sem rekið er af             

tveimur myndlistarnemum við Listaháskóla Íslands. 

Rætt var við stofnendur allra rýmanna en það voru þau Þórsteinn Sigurðsson í             

Núllinu Gallerí, Árni Már Erlingsson hjá Gallery Port, Aðalheiður Magnúsdóttir, einn           

eiganda Ásmundarsalar, Tara Njála Ingvarsdóttir og Silfrún Una Guðlaugsdóttir,         

stofnendur Vatnshelda Gallerísins, Kathy Clark, eigandi Wind and Weather Window          

Gallery og Antonía Bergþórsdóttir, ein af upphafskonum viðburða- og sýningarýmisins          

Flæði. Í hverju viðtali var lögð áhersla á sérstæði rýmisins í umhverfi listamannarekinna             

rýma í Reykjavík. Þá var rætt um hvert hlutverk rýmisins er þegar kemur að því að                

skapa pláss í myndlistarumhverfi borgarinnar og um mismunandi áherslur hvers rýmis           

fyrir sig. Auk þess var tekið viðtal við Birki Karlsson, safneignarfulltrúa Nýlistasafnins            

til þess að varpa ljósi á umhverfi listamannarekinna rýma í Reykjavík í dag og í               

sögulegu samhengi.  

Til þess að fá sem bestar og nákvæmastar upplýsingar úr viðtölum er            

nauðsynlegt að tala við þá sem hafa þekkingu og áhuga á viðeigandi málefni. Með              

viðtalinu er leitast eftir því að fá allar nauðsynlegar upplýsingar til þess að fræða og               

upplýsa hlustendur um það sem fjallað er um. Leggja þarf upp úr því að halda viðtalinu                

á faglegum nótum án þess þó að hræðast persónuleg samskipti við viðmælendur. Þá er              

mikilvægt að huga að því að viðtal má aldrei verða að vingjarnlegum samræðum heldur              

verður fókus þess ávallt að vera á hrein og bein samskipti. Hlutverk spyrilsins er ekki að                

vingast við viðmælendur heldur að fá út úr þeim þær upplýsingar sem hann leitast eftir,               

án þess samt að hefja sig yfir þá (Bok, 2009).  

Staðsetning og umhverfi gegna mikilvægu hlutverk í viðtölum en samkvæmt          

hugleiðingum Bok verður sá sem rætt er við að fá að segja frá á eigin forsendum og í                  

umhverfi þar sem honum líður vel (2009). Með þetta í huga var ákveðið að finna               

staðsetningu í samráði við viðmælendur. Leitast var eftir að hitta viðmælendur í því             

rými sem viðtalið fjallaði um. Í þeim tilvikum sem það tókst ekki var staðsetning              

ákveðin eftir óskum viðmælenda, þó með það í huga að umhverfið hentaði til upptöku á               

hljóði. Á þennan hátt kemur spyrill til viðmælenda í stað þess að fá viðmælendur til sín                

sem þar af leiðandi hefur jákvæð áhrif á inntak viðtalsins, en gott viðtal liggur meðal               

annars í því að viðmælandinn hafi það á tilfinningunni að spyrillinn hafi áhuga á því að                
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sem hann segir og sé viljugur til að hlusta. Það fer síðan eftir áhrifum aðstæðnanna               

hvernig viðtalið þróast (Bok, 2009). 

Eins og með flest önnur verkefni byggir gott viðtal á undirbúningi. En það er              

takmarkað hversu mikið spyrill getur undirbúið sig enda á kjarni viðtalsins ávallt að             

vera breytilegur og það getur þróast af sjálfsdáðum. Viðmælandinn verður að finna fyrir             

því að hann sé tekinn alvarlega og sé virkur þátttakandi í viðtalinu. Þetta gerist aðeins               

þegar báðir aðilar vinna saman, þrátt fyrir að spyrillinn sé ábyrgur fyrir útkomu             

viðtalsins verður hann að hvetja viðmælandann áfram og gefa honum ástæðu til þess að              

segja frá (Bok, 2009). Áður en hafist var handa í viðtölunum voru allar spurningar til               

viðmælenda skrifaðar niður eftir þema og rými. Þessar spurningar tengdust          

nauðsynlegum upplýsingum svo sem nafni viðmælanda og hlutverki, staðsetningu og          

lengd starfseminnar en auk grunnupplýsinga var einnig spurt um aðgengi, rými og            

umhverfi listamannarekinna rýma svo eitthvað sé nefnt. Reynt var að setja           

spurningarnar fram á þann hátt að þær ýttu undir frekari umræður um efnið og kveiktu               

undir áhugaverðum samræðum um eðli rýmisins og þá viðburði sem þar fara fram. 
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Samantekt 

Listamannarekin rými hafa fjölbreytt áhrif á svæði í Reykjavík með því að bjóða upp á               

listræna starfsemi og gegna óhjákvæmilega mikilvægu hlutverki í menningarlífinu sem í           

kjölfarið hefur í för með sér ýmsa fjárhagslega kosti. Þau stuðla að aukinni             

rýmisnýtingu og notkun óhefðbundinna rýma til þess að miðla myndlist og öðrum            

listformum sem hefur ekki aðeins áhrif á listsköpunina heldur einnig upplifun þeirra            

sem stíga inn í rýmið. Fyrst og fremst stuðla listamannarekin rými að auknu aðgengi              

listamanna að sýningarrými og skapa þannig pláss fyrir upprennandi listamenn, einkum           

nemendur og ungt fólk, sem er að stíga sín fyrstu skref í myndlist. 

Þessar niðurstöður fást með því að setja listamannarekin rými í samhengi við            

söguna og gera grein fyrir þeim aðstæðum sem gáfu af sér fyrstu rýmin en það voru                

einkum andmæli listamanna við menningarstofnunum eins og Listasafni Íslands sem          

ýttu undir stofnun Nýlistasafnsins á áttunda áratugnum. Einokun á markaðnum og           

takmörkun á því sem sýna mátti hvatti listamenn til þess að taka málin í eigin hendur                

og upp úr því spratt starfsemi sem átti eftir að hafa gríðarleg áhrif á miðlun myndlistar á                 

komandi árum. 

Umhverfi listamannarekinna rýma í dag einkennist einkum af viljanum til þess           

að auka fjölbreytni og aðgengi listamanna að sýningarrými með því að gefa jaðarhópum             

og upprennandi listamönnum rými í samfélagi sem á það til að vera útilokandi. Á móti               

hafa þau gríðarleg áhrif á umhverfi sitt með því að breyta því hvernig við sýnum og                

upplifum list með hugmyndum um rýmisnýtingu og hvernig listinni er miðlað út á við. 

Með útvarpsþættinum Kveikjur er lagt upp með að vekja athygli á grósku            

listamannarekinna rýma og þeirri frábæru starfsemi sem þeim fylgja. Eigendur fimm           

mismunandi rýma sem öll starfa í Reykjavík fá þar vettvang til þess að ræða              

innblásturinn að baki starfseminni og hvaða mikilvægi þessi rými gegna í íslensku            

menningarlífi. Útkoman er menningarþáttur þar sem einstaklingsframtök listamanna og         

fjölbreytt myndlistarlíf er í brennidepli. 
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Listamannarekin rými eru mikilvægur hluti borgarinnar en þau auka ekki aðeins           

tækifæri listmanna og skapa vettvang til fjölbreyttrar sköpunar heldur hafa þau víðtæk            

áhrif á menningarlíf og uppbyggingu borgar þar sem list er eitt af undirstöðuatriðunum.  
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