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Ágrip 

 

 

Í þessu rannsóknarverkefni skoða ég starfsvettvang myndlistarmannsins nánar. Til þess 

er gerð eigindleg rannsókn og hálfopin viðtöl tekin við sjö myndlistarmenn á 

vinnustofum og/eða heimilum þeirra. Þeir eru spurðir út í ákveðna þætti sem snúa að 

því af hverju þeir völdu þetta starf og leitað er svara við rannsóknarspurningunni: Er 

starf myndlistarmannsins vinna eða köllun?  

 

Viðmælendur rannsóknarinnar eiga það sameiginlegt að hafa stundað myndlistarnám á 

Íslandi á tilteknu árabili og verið þátttakendur á íslenskum myndlistarvettvangi frá 

námi. Leitast er við að varpa ljósi á það umhverfi sem tók við að námi loknu og hvort 

þar var eitthvað sem togaði í viðmælendur til að leggja myndlist fyrir sig. Með því að 

skoða umhverfi myndlistar á tilteknu árabili út frá menntun, sýningarstöðum, 

fyrirmyndum og fjölmiðlum er verið að skoða hvort eitthvað eitt umfram annað hafi 

virkað hvetjandi og orðið þess valdandi að fýsilegt mátti telja að leggja myndlist fyrir 

sig.   

 

Samhliða rannsókninni eru lögð drög að hlaðvarpinu Listamannaspjall þar sem 

myndlistarmenn eru teknir tali á vinnustofu og/eða heimili þeirra um starfið. Gerðir 

voru þrír þættir  með viðtölum við jafnmarga listamenn og eru þeir miðlunarleið 

verkefnisins. 

 

 

  



 

 

Abstract 

 

In my research I focus on the job of the visual artist. I use qualitative research methods  

and open interviews as I meet seven artists in their studios or at home, asking questions 

regarding how and why they chose to become artists and I seek answers to my research 

question: Is being an artist simply a job or is it a mission?  

 

The artists all studied in Iceland within a certain timeframe, and have been active in the 

Icelandic visual art field since then. I look at the environment that they moved into after 

their studies and if there was something in particular that encouraged them to pursue the 

arts. By examining different elements within the field when it comes to education, 

museums/galleries, inspiration and media I try to find out what influenced those artists 

and made it feasible to become artists. 

 

Alongside the research I worked on „The artist talk“ or Listamannaspjallið, a podcast 

where I talk to visual artists about their job, either at their studio or their home. I have 

made three podcast episodes, containing interviews with three artists, that are part of the 

method of communication for this task.   
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1. Inngangur 

 

Í þessu rannsóknarverkefni er starfsvettvangur myndlistarmannsins til umfjöllunar og 

skoðunar, vettvangur sem ég þekki vel og tilheyri.  

 

Saga myndlistar og fagmannlegs umhverfis hennar er ung á Íslandi. Sú hlið sem snýr að 

starfinu sjálfu kemur ekki oft fram, en áherslan er á afurðina, myndlistina sem sköpuð 

er. Í óformlegu spjalli myndlistarmanna sín á milli eru málin auðvitað reifuð um fagið af 

þekkingu og út frá eigin reynslu. Starfsvettvangurinn er fjölbreyttur og persónubundið 

hvernig menn líta á hann og hvaða þáttum hans þeir vilja tilheyra.  

 

Til að skoða hann nánar var aðferðum eigindlegrar rannsókna beitt. Myndlistarmenn 

sem eiga það sameiginlegt að hafa stundað nám í MHÍ og LHÍ á árunum 1984-2001 og 

hafa starfað nær eingöngu við myndlist voru teknir tali. Speglinum var beint að því 

tímabili þegar þeir voru í myndlistarnámi. Hvað varð til þess að þeir lögðu út á þessa 

braut, hverjir voru áhrifavaldarnir að því að þeir sáu þetta sem starf og hvað ýtti þeim af 

stað? Eru þeir ánægðir í starfi og hvernig endurnýja/endurmennta þeir sig? 

Rannsóknarspurningin sem leitað var svara við er eftirfarandi:  

 

Er starf myndlistarmannsins vinna eða köllun?  

 

Samhliða rannsókninni var verkefnið að leggja drög að hlaðvarpi mínu, 

Listamannaspjall, sem eru 45-50 mínútna langir þættir þar sem starf 

myndlistarmannsins er í forgrunni. Gerðir voru þrír þættir þar sem jafnmargir 

myndlistarmenn voru heimsóttir á heimili og/eða vinnustofur sínar til að spjalla um 

starfið. Viðmælendur eru valdir út frá sýn minni á hvað það er sem einkennir farsælan 

myndlistarmann, þar sem saman koma listrænir hæfileikar, sterkur fókus, geta til að 

koma sér á framfæri og ákveðin endurnýjun í starfinu. Þættirnir voru tilraun til að ná 

utan um gerð hlaðvarpsins og ákveða fyrirkomulag þess. Við hlustun varpa þeir ljósi á 



 

 

tengingu við lífssöguna og almannasögu sem var efni rannsóknar minnar. Þeir eru lagðir 

fram með þessari rannsókn og eru miðlunarleið verkefnisins.  

 

Til að setja fram sögusviðið og renna stoðum undir rannsóknarspurninguna og 

hlaðvarpsgerðina var skoðað tímabilið þegar ég sjálf var að opna augun fyrir þessu starfi 

í gegnum námið í Myndlista- og handíðaskóla Íslands (MHÍ), en ég útskrifaðist árið 

1991. Stuðst er við heimildir sem varpa ljósi á tímabilið frá 1980 fram til 2006 þegar 

markaður fyrir myndlist var að mótast, en það einkenndist af grósku í myndlist. 

Skipulag myndlistarnáms breyttist á þessum tíma og færðist yfir á háskólastig. Með 

réttu má halda því fram að á þessum árum hafi komið fram deigla í íslenskum 

myndlistarvettvangi sem markaði djúp spor til framtíðar. Myndlist var starf sem átti 

sinn vettvang, áhorfendur og kaupendur.  

 

Það var upplýsandi að máta sig við sýn viðmælenda minna um hvað hafði áhrif á val 

þeirra að verða myndlistarmaður að loknu námi og hvernig þeir hafa skipulagt sinn feril, 

meðvitað eða ómeðvitað. Sjálf var ég strax við útskrift ákveðin í að velja þetta starf og 

áhrifavaldar að því eru ýmsir þeir sömu og viðmælendur mínir nefna. Ég hef starfað nær 

eingöngu við myndlist frá því ég lauk námi úr grafíkdeild MHÍ 1991. 

Starfsvettvangurinn hefur verið rekstur vinnustofu, ein eða með fleirum, sýningahald, 

sala í galleríi og ýmsir viðburðir, ásamt félagsmálum myndlistarmanna. Ég hef komið 

að kennslu og unnið önnur störf en vinnustofan er minn starfsvettvangur, upphaf og 

endir. Það er sá vettvangur sem mig langar að miðla.  

 

 

 

  



 

 

2. Aðferð rannsóknarinnar 

 

Í þessum kafla er fjallað um eigindlegu rannsóknina og þær aðferðir sem nýttar voru við 

gerð hennar. Ég fór af stað með það fyrir augum að skoða starf myndlistarmannsins út 

frá rannsóknarspurningunni; hvort það væri eins og hvert annað starf eða hreinlega 

köllun. Þar sem ég hef ekki áður gert eigindlega rannsókn tók það tíma að lesa mér til 

um þær í Rannsóknir - Handbók í aðferðafræði.1 Samhliða því las ég mér til um 

Lífssöguna eða narratívuna í fyrri útgáfunni frá 20132 og komst að því að það skipti 

máli að taka hana einnig inn í rannsóknina. Loks tók ég til skoðunar kafla úr bókinni 

Public history eftir Thomas Cauvin til að hafa til hliðsjónar og kem inn á það síðar í 

þessum kafla. Þessar heimildir eru áhugaverðar þegar kemur að gerð hlaðvarpsins. Það 

er ekki hægt að horfa framhjá því að sú miðlunarleið sem ég vel í þessu verkefni er eins 

og sniðin að lífssögunni og almannasögunni.  

 

Hér verður einnig umfjöllun um hlaðvarpið og hvernig ég nýti mér þar þær aðferðir sem 

ég fjalla um í þessum kafla. 

 

2.1 Eigindleg rannsókn – viðmælendur og persónuleg sýn 

Það sem vakti fyrir mér með eigindlegri rannsókn var að leggja fram spurningar 

varðandi starfsferilinn og kanna tiltekna þætti sem gætu rennt stoðum undir og svarað 

þeirri spurningu hvort skilningur okkar á starfinu sé samskonar eða svipaður; hvort 

uppruni okkar og bakgrunnur búi okkur að einhverju leyti undir að gerast 

myndlistarmenn og starfa við það til lengri tíma, og að velta því upp hvort fólk sé ánægt 

í starfi og hvernig það líti á endurmenntun/endurnýjun viðfangsefna.  

 

Við undirbúning eigindlegu rannsóknarinnar hafði ég það í huga að fá persónulega sýn 

þátttakenda á starfið til að varpa ljósi á og auka skilning á viðfangsefninu. 

 
1 Sigríður Halldórsdóttir, ritstj. Rannsóknir - Handbók í aðferðafræði (Akureyri: Háskólinn á Akureyri, 
2021). 
2 Helga Jónsdóttir, „Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum.“ í Handbók í aðferðafræði 
rannsókna, ritstj. Sigríður Halldórsdóttir (Akureyri: Háskólinn á Akureyri, 2013).   
 



 

 

Spurningarnar sem ég lagði fyrir voru allar á sama veg til að auðvelda úrvinnslu en 

stundum komu auðvitað útúrdúrar inn í sem dýpkuðu viðtalið. 

 

Þegar gerð er eigindleg rannsókn er úrtakið oftast lítið og ekki endilega fyrirfram 

ákveðið hversu stórt það er. Gerð eru hálf-opin viðtöl sem hafa þann tilgang að lýsa og 

veita skilning á tilveru fólks og ná dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið. Rannsóknin snýst 

um að skilja reynslu þátttakenda frá þeirra eigin sjónarhorni. Tímasetning viðtala, 

umhverfi og aðstæður eru mikilvæg atriði og vissan ramma þarf að setja til að 

gagnagreining verði aðgengileg.3 Það sem einkennir einnig eigindlega rannsókn er að 

rannsakandinn er mælitæki og veltir fyrir sér eigin stöðu. 

 

Við undirbúning rannsóknarinnar velti ég fyrir mér hvernig ég ætti að velja úrtakið, en 

það var mikilvægt að viðmælendur hefðu þekkingu á rannsóknarefninu. Þá var 

nauðsynlegt að gera sér grein fyrir mettun úrtaksins og „leggja fyrirframgerðar 

hugmyndir til hliðar og horfa á rannsóknarfyrirbærið á eins hlutlausan hátt og hægt er“4. 

Þessi atriði sem að framan eru talin vöfðust í upphafi fyrir mér, hvort ég væri með 

nægilegt úrtak og dreifingu aldurs viðmælenda. Þegar öll gögn lágu fyrir sá ég að 

úrtakið var nægjanlegt og að mettun var náð. Úrvinnsla úr gögnum (viðtölum) var 

hæfileg, en ýmislegt fannst mér þó öðruvísi en ég bjóst við.  

  

Það sem gerði þennan þátt vinnunnar flókinn var að erfitt var að hitta á viðmælendur 

sem uppfylltu þau skilyrði sem ég sjálf setti mér. Páskar komu inn í og ýmsir voru á 

faraldsfæti, auk þess sem ýmist ég sjálf eða viðmælendur mínir eða einhver í kringum 

okkur fengu covid. Það gerði samskiptin aðeins erfiðari en ella, sem og þá hugmynd 

mína að hittast á vinnustofu viðkomandi.   

 

Það var ákaflega gefandi og upplýsandi að taka þessi viðtöl; kannski vegna þess að 

ástandið í myndlistarheiminum hefur verið óvenjulegt undanfarin tvö ár meðan Covid 

gekk yfir. Maður er hreinlega búinn að aftengjast vinnunni sinni, samferðafólki sínu og 

þessum skemmtilega heimi sem skapast þegar tveir myndlistarmenn koma saman og 

 
3 Sigríður Halldórsdóttir, Rannsóknir - Handbók í aðferðafræði, 155. 
 
4 Sama heimild, 231. 



 

 

ræða um það sem þeir eru að gera. Viðmælendur mínir voru allir viðræðugóðir og 

mættu bón minni um að koma í stutt spjall um starfið af ljúfmennsku. Ég tók öll viðtölin 

utan eitt upp á vinnustofum þeirra, umvafin verkum og persónulegum hlutum. Þegar við 

sjáum verk myndlistarmanna á sýningum eða í bókum, á samfélagsmiðlum eða 

galleríum þá sjáum við eitt verk eða mörg. Við að koma á vinnustofu listamanna má 

segja að það opnist hugarheimur, sem bætir svo miklu við myndverkin sjálf. 

Vinnustofurnar voru ýmist heima hjá viðkomandi listamanni eða í vinnustofum SÍM. 

Eitt viðtal var tekið upp við eldhúsborðið á heimili viðkomandi. Undantekningarlaust 

beið mín kaffibolli eða vatnsglas og einhverjar veitingar í sætu formi og þá var hægt að 

hefjast handa við að taka upp. 

 

Það er mikilvægt að skapa afslappaðar aðstæður þegar tekin eru viðtöl sem þessi. 

Tæknilegur búnaður var í lágmarki, aðeins tekið upp á símann á Voice Pro appinu, en 

samhliða því líka á Zoom h6 sem er aðgengilegt tæki til að nota þegar tekið er upp 

hljóð. Þetta gerði ég til að hafa tvöfalt kerfi ef eitthvað kæmi upp á. Síminn var 

einfaldlega settur á borðið fyrir framan viðmælandann og hafist handa. Hvert viðtal var 

u.þ.b. hálftími og spurningarnar voru stundum bornar fram með örlitlum skýringum eða 

nánari útlistingu á því sem verið var að spyrja um.  

 

Úrvinnsla úr viðtölunum var heilmikil. Ég fór þá leið að hlusta á viðtölin og skrifa niður 

það sem viðmælandi sagði og merkja við tilvitnanir sem ég nota við úrvinnsluna. Ég 

skrifaði einnig hvernig ég þekki eða tengist viðkomandi og hvernig ég sé feril hans. 

Þetta gerði ég til að undirbúa hlaðvarpsþættina, en þar mun ég kynna viðmælendur mína 

inn og ég hugsa mér að þeir sem ég tók viðtöl við muni koma í þátt hjá mér þegar ég 

hefst handa við „Listamannaspjall“.  

 

Kynning á viðmælendunum fylgir munnlega með í þeim hlaðvarpsþáttum sem ég hef 

þegar tekið upp og fylgja með þessu verkefni. Þeir þættir eru ekki ætlaðir fyrir 

almenning en voru gerðir fyrir þetta rannsóknarverkefni til að skýra hvernig ég hugsa 

þá, enda eru þeir miðlunarleið verkefnisins. 

 



 

 

2.2 Lífssagan – Leið til að skoða þróun fagstétta og fagmennsku 

 

Lífssagan eða narratívan er hluti af aðferðafræði rannsókna og er m.a. leið til að skoða 

þróun fagstétta og fagmennsku. Við vinnslu þessa verkefnis kynnti ég mér skrif og 

nálgun Hafdísar Ingvadóttur að þeirri aðferð og var það fróðlegt í samhengi við þá sögu 

sem ég hef áhuga á að skrásetja varðandi starf og feril myndlistarmanna í hlaðvarpinu 

Listamannaspjall og í rannsókninni Starf myndlistarmannsins – starf eða köllun.  

 

Hafdís vill skoða þróun starfsferils sem bugðótta á þar sem hver bugða eða beygja tákna 

ákveðinn áfanga á leiðinni. Mín tilfinning er, ef ég horfi á minn eigin feril, að þróun 

starfsferilsins hvað varðar myndlist verði fljótt nokkuð skýr. Þú veist af hæfileikum 

þínum og þú finnur fyrir því hvað þér líður vel þegar þú ert að skapa/mála/teikna/móta. 

Þegar þú ert kominn í skólann eru ákveðnir þættir sem leggjast á eitt við að beina þér á 

rétta braut. Það geta verið kennarar, sýning sem þú sérð, bók sem þú skoðar, listamaður 

sem þú uppgötvar eða velgjörðarmaður sem tekur eftir því sem þú ert að gera. Þegar 

lífssagan er skoðuð í þessu samhengi er ferillinn sannarlega að vissu leyti eins og 

bugðótt á sem fellur fram með fossum og grynningum, kraftmikil en líka lygn af og til.  

 

Þegar kemur að því að rannsaka lífssöguna og gera hana að viðfangsefni er mikilvægt 

að vanda sig. Eins og kemur fram hér er megináhersla í rannsóknarferlinu á samband 

rannsakanda og sögumanns: 

 

„Nánd og fölskvaleysi í samskiptunum skipta sköpum fyrir gæði rannsóknarinnar og 

þekkingarsköpunarinnar.“ Þetta gildir bæði um gagnasöfnun og framsetningu sögunnar. 

Það þarf að ígrunda vel hvaða orð eru valin til að birta orðrétt til að skýra lífsferil.5. 

Þetta var gott að hafa í huga þegar kom að því að vinna úr gögnunum og mikilvægt var 

að hafa allt orðrétt eftir viðmælendum mínum.  

 

Ávallt ber að hafa í huga að sögurnar eiga sér aldrei stað í félagslegu tómarúmi heldur 

innan menningarkerfa sem eru gegnsýrð merkingu og valdatengslum sem jafnvel styðja 

 
5 Sigríður Halldórsdóttir, ritstj. Handbók í aðferðafræði rannsókna (Akureyri: Háskólinn á Akureyri, 
2013), 343. 



 

 

óbreytt ástand.6 Þetta fannst mér merkilegt að skoða eftir á, því maður þarf að lesa vel í 

hvað verið er að segja og hvaðan það kemur: 

 

„Rannsakandi þarf stöðugt að hafa í huga að lífssagan má aldrei verða sú saga sem 

rannsakandi hefur áhuga á að sé sögð“ og „sögumaður þarf að fá vald til að skilgreina 

sinn eigin veruleika“7. Styrkleiki sögunnar er jafnframt veikleiki hennar.  

 

Það sem skiptir máli þegar talað er um lífssögu í sambandi við rannsóknir er að hún 

fangi persónulega og mannlega vídd sem næst ekki eftir öðrum leiðum8. Rannsakandi er 

hluti af rannsókninni og hans saga hefur áhrif.  

 

Með þessi varnaðarorð úr aðferðafræðinni í huga og eftir að hafa tekið öll viðtölin og 

hlustað á þau var ég aðeins tvístígandi með að ég hefði kannski ekki farið nógu gætilega 

að viðmælendum mínum, þó að ég hefði gert þeim öllum ljóst að ég væri að spyrja 

þessara spurninga til undirbúnings fyrir að taka þá í hlaðvarpsþátt og spyrja þar þess 

sama og ég geri í rannsókninni. Mér fannst að það væri ekki víst að þeir væru tilbúnir að 

tala um vissa þætti sem varða starfið, svo sem sölu á verkum, velgengni í starfi eða 

hvaða bakhjarlar gera manni kleift að stunda vinnuna. 

 

 „Lífssaga hentar rannsakendum sem hafa það að markmiði að setja sig inn í og skilja 

lífssýn, gildi, viðhorf og tilfinningar einstaklinga og félagslegt umhverfi þeirra og hafa 

um leið áhuga á að efla þann sem segir sögu sína.“ 9. Auðvitað finnst mér að ég hafi 

verið heiðarleg við viðmælendur mína, hafi sýnt sögu þeirra skilning og ekki sett mig á 

háan hest eða dregið of miklar ályktanir af því sem þeir sögðu. Hins vegar liggur það í 

hlutarins eðli að við erum öll mannleg. Það að við spjöllum saman í óformlegu 

umhverfi á vinnustofunni tveir kollegar um starfið kann að stuðla að því að maður opni 

sig meira en ella. Mikilvægt er að fara vel með þær upplýsingar. 

 

 
6 Sama heimild, 340. 
7 Sama heimild, 341 
8 Sama heimild, 343  
9 Hafdís Ingvarsdóttir, „Narratífur og lífssögur innan menntunarfræða og annarra þjóðfélagsfræða“ 
(Fyrirlestur á ráðstefnu á Ísafirði, 8.-9. apríl 2011). 
 



 

 

2.3 Almenningssagan – sagan sem er alltaf verið að segja 

Okkur hættir til að hátíðavæða listasöguna, sveipa hana ljóma og búa til hetjur úr 

frumkvöðlunum. Þó þeir eigi allt gott skilið og hafi sannarlega rutt brautina er áhugavert 

að velta því fyrir sér hvernig sagan er sögð. Það er merkilegt að horfa á söguna verða til 

og vera þátttakandi í henni; sjá hvernig sumt passar inn, en annað ekki eftir því hver 

segir og greinir listasöguna.  

 

Ef við gefum okkur að listasagan sé eins og mannkynssagan, þar sem fræðingar hafa 

ritrýnt efni og gefið út um þróun hennar, má ætla að ekki komist allir þar að. Í því 

samhengi má velta fyrir sér hvernig íslenska listasagan hafi orðið til, hvaða persónur og 

leikendur tilheyri henni, hvaða tímabil séu skoðuð og greind og hvaða atriði dregin 

fram. Að einhverju leyti get ég sagt að ég treysti ekki sögunni fullkomlega, því það eru 

skil milli sagnfræðinga/listfræðinga og listamanna/almennings.  

 

Rannsóknir á íslenskri listasögu eru ungar og aðeins einstaka listamenn og ferill þeirra 

hafa verið skoðaðir, en það er ekki fyrr en á allra síðustu árum sem hafa til að mynda 

komið út bækur sem fjalla um sögu myndlistar, ákveðna myndlistarmenn, upphaf safna 

og ýmsar rannsóknir. Auðvitað hefur ýmislegt verið gefið út en sú saga sem mig langar 

að draga fram með hlaðvarpinu Listamannaspjall og þeirri rannsókn sem hér liggur til 

grundvallar er að við höfum öll sögu að segja og starf myndlistarmannsins er 

persónubundið; sumir ná í gegn og aðrir ekki.  

 

Í eðli sínu er starfið prívat, þú vinnur þína vinnu í hljóði og einn. Það er út af fyrir sig 

rannsóknarefni hvernig þú endist í starfi þegar þú þarft að borga með þér eða rétt nærð 

að greiða af vinnustofunni suma mánuði. Það er þó ekki sú nálgun sem ég legg upp með 

og alls ekki sú saga sem verður ofan á hjá viðmælendum mínum í rannsókninni eða í 

hlaðvarpinu. 

 

Í bók Thomas Cauvin „Public history“ fjallar hann með ýmsum hætti um 

almenningssöguna út frá mismunandi miðlum og talar um mikilvægi þess að miðla til 

almennings. Að hans mati „er hægt að misnota söguna og bjaga hana og sagnfræðingar 



 

 

hafa gert það, af mismunandi ásetningi“10. Í bókinni kemur fram að sögunni hætti til að 

hlutgera þróunina en minnið sé huglægt, því það er hægt að búa til minni/sögu/upplifun. 

Þegar mannkynssagan, og væntanlega listasagan líka, er skráð hættir fræðingum til að 

sjá minnið sem andstæðu sögunnar en „almannasaga“ er góð leið til að sýna fram á 

hvernig hægt er að ná fram hvoru tveggja. Áhugavert er hvernig Cauvin sér mismunandi 

miðla með augum „almenningssagnfræðingsins“. Munnleg saga veitir aðgang að sögu 

sem heyrist sjaldan en kvikmyndir og sjónvarp eru með aðrar áherslur og þar er hægt að  

setja fram sögu, ákveðna sýn og leikræn tilþrif með tengingu í fortíðina, en með áherslu 

á skemmtanagildi og líka út frá fjárhagslegu sjónarhorni.  

 

Venjulegt fólk segir frá upplifunum sínum og dýpkar þannig en flækir líka hefðbundna 

nálgun sagn-/listfræðinga. Það er upplýsandi að velta fyrir sér hvernig ýmsar munnlegar 

heimildir hafa fleytt sögunni áfram frá fornu fari. Sömuleiðis er merkilegt að skoða 

heimildir frá því tímabili sem ég fjalla um hér, hvað listamenn hafa skrifað og tjáð sig 

um. Þeir hlaðvarpsþættir sem ég hef hlustað á við undirbúning þessa verkefnis hafa líka 

opnað augu mín fyrir því hvað stífur rammi utan um viðfangsefni getur skilað 

áhugaverðri sögu. Það styður enn frekar við það sem fram kemur í bók Thomas Cauvin, 

að sögur venjulegs fólks dýpki sýn okkar: „Ordinary people become voices to the past 

and tell compelling voices people rarely hear stories that deepen and make more 

complex traditional historical interpretations“ 11. 

 

Hvað sem öðru líður er mikilvægt að missa ekki sjónar á ritstýrðu og öguðu ferli þar 

sem ígrundaðar rannsóknir liggja að baki. Það skiptir máli að halda hvoru tveggja á 

lofti.   

 

2.4. Hlaðvarpið – lífssagan/almannasagan 

Þegar ég var að ákveða lokaverkefni mitt í Hagnýtri menningarmiðlun langaði mig að 

velja verkefni sem fjallaði á einhvern hátt um starfið mitt því mér finnst myndlist eiga 

mikið inni þegar kemur að því að miðla henni, hvort sem er með þáttagerð í sjónvarpi 

eða útvarpi, heimsókn á vinnustofur listamanna, bók eða tímariti.  

 
10 Cauvin, Thomas. Public history: A textbook of practice (London, Routledge, 2016 ), 13. 
11 Sama heimild, 164 



 

 

Hlaðvarp (e. podcast) er þar nýr og áhugaverður vettvangur. Þegar það kom fyrst fram á 

sjónarsviðið var það kynnt sem nýtt tæki í fjölmiðlum og markaðssetningu og Ben 

Hammersley lagði til nafnið podcast í grein í Guardian árið 2004, en það er blanda af 

orðunum iPod og broadcast.  

 

Í stuttri skýringu íslensku wikipediasíðunnar er hlaðvarp sagt útvarps- eða 

sjónvarpsþáttaröð sem gefin er út á netinu. Það er byggt svipað upp og útvarpsþættir en 

ekki sent út í beinni útsendingu. Hlustandinn hleður þáttunum niður í síma eða tölvu og 

þeir eru vanalega gefnir út sem hljóðskrá eða myndbandsskrá. Hlaðvarpsveitur, svo sem 

Apple eða Spotify, tengja síðan saman marga hlaðvarpsþætti og verða þannig ígildi 

útvarps- eða sjónvarpsstöðvar á netinu. 12 

 

Hér verður ekki skýrt sérstaklega í hverju framleiðsla hlaðvarps felst og í hvaða röð hún 

er gerð. Það er einfaldlega hægt að panta tíma á næsta bókasafni og fá aðstoð við það. 

Áhugavert er að skoða síðu úr DV frá árinu 2018, en þar eru 8 hlaðvörp talin upp sem 

vinsælustu hlaðvörpin sem lesandi verði að kynna sér. Þau hlaðvörp eru öll starfandi 

enn í dag og sum hafa vaxið enn meira síðan þá13.  

 

Í dag er útbreiðsla hlaðvarpa á miklu flugi og varla líður sá dagur að ekki sé vitnað í 

hlaðvarpsþætti eða áhrifavaldar verði til með þáttagerð sinni. Þrátt fyrir þessa útbreiðslu 

og hversu einfalt er að búa til áhugavert hlaðvarp er flókið að skilgreina hlaðvarp sem 

fjölmiðil. Það má sjá á þeirri grein eftir Þórarin Hjartarson sem hér er vitnað í:  

 

„Fjölmiðlar sinna gæsluhlutverki gagnvart ríkisvaldinu. Hlaðvörp gera það ekki. 

Hlaðvörp eru ekki fjölmiðlar... Hlaðvörp eru líkari skoðanapistlum heldur en fjölmiðli. 

Að kalla hlaðvörp fjölmiðil gerir lítið úr fjölmiðlum og er atlaga að tjáningarfrelsi 

almennra borgara“14. 

 

 
12 „Hlaðvarp“, Wikipedia.is, sótt 1.5.2022,  https://is.wikipedia.org/wiki/Hla%C3%B0varp.  
13 „Átta íslenskir hlaðvarpsþættir sem þú verður að kanna“, Dagblaðið Vísir, 27. júlí 2018, 
https://timarit.is/page/7031067#page/n7/mode/2up.  
14 Þórarinn Hjartarson, „Hlaðvörp eru ekki fjölmiðlar“, Vísir.is, 29. desember 2021, 
https://www.visir.is/g/20212201838d . 



 

 

Tilefni greinar Þórarins er að fjölmiðlanefnd vildi skilgreina sum hlaðvörp sem 

fjölmiðla, eftir því hversu oft þau kæmu út, hvort þau væru kostuð o.s.frv. Þegar farið 

var nánar í saumana á því stóðst það ekki skoðun því erfitt reyndist að flokka hlaðvörpin 

eftir þeim skilgreiningum sem fjölmiðlanefnd vinnur út frá. Þetta getur þó breyst hratt, 

rétt eins og annað sem snýr að þessum miðli. Vissulega eru til hlaðvörp sem eiga stóran 

hlustendahóp og það kann að vera að það sé mikilvægt að ná utan um það. Líklega er þó 

algengara að fylgjendur hinna ólíku og margvíslegu hlaðvarpsþátta séu um 30-100 

manns og fólk er að gera þætti um allt mögulegt, allt frá skólahlaðvarpi úti á landi til 

morðvarpa, umfjöllunar um pólitík og sálfræði og allt þar á milli. Í Bandaríkjunum 

hlusta um 54 milljónir manna á hlaðvörp í um 6 klukkustundir á viku. Það má örugglega 

reikna með því að það sé svipað hér á landi.  

 

Það sem gerir hlaðvarpið nefnilega svo aðgengilegt er að fólk getur hlustað á það hvar 

sem er. Í bílnum, í ræktinni, við útivist og hlaup, uppi í rúmi áður en það fer að sofa. 

Aðgengi að hlaðvarpi er framúrskarandi ef þú veist hvernig á að finna það. Með því að 

skrá það inn á vinsæla veitu eins og t.d. Spotify er björninn unninn. Með því að nýta 

samfélagsmiðlana til fullnustu og vera t.d. með Instagramsíðu með yfirskrift 

Hlaðvarpsins áttu betri möguleika, en þá þarf að hafa aðlaðandi útlit á síðunni. En allt 

þetta er bara rammi utan um hlaðvarpið sjálft og skiptir í sjálfu sér ekki höfuðmáli í 

þessu miðlunarverkefni, þó gott sé að hafa þetta allt í huga og vera búin að leggja drög 

að þessu, gera sér grein fyrir markhópnum og hvernig á að ná útbreiðslu og hlustun. 

 

Eftir mína reynslu við gerð hlaðvarpsins Listamannaspjall virkar það á mig sem láréttur 

miðill þar sem ég sem þáttastjórnandi er eins konar gestgjafi og fæ til mín gest sem ég 

þekki og við spjöllum um það sem okkur liggur á hjarta. Það er auðvelt að taka upp og 

framleiða efnið og þegar búið er að skrá hlaðvarpið á veitu er auðvelt að skrá það á fleiri 

veitur og ná meiri útbreiðslu. Það vakir þó ekki endilega fyrir mér að ná sem mestri 

útbreiðslu og ég hef ekki hug á að vera næsti „áhrifavaldur“, heldur frekar að halla mér 

að almannasögunni með því að „safna, koma á framfæri og varðveita“15 þá sögu sem 

viðmælendur mínir segja mér um starfið, um tíma sem var mikilvægur í þeirra lífi og þá 

 
15 Cauvin, Public history, 175. 
 



 

 

áhrifavalda sem hafa bankað upp á, ýmist samnemendur, kennara, bækur, sýningar eða 

annað sem hjálpaði þeim af stað við að finna þessa köllun.  

 

Ég vil einnig reyna að ná fram stemmningu eða áru þess tíma og styð það hlutum sem 

finnast á vinnustofunni til að ná sögunni fram í gegnum vinnuna. Hvernig þróast 

vinnubrögðin? Er þetta eitthvað sem þú varst að gera í skólanum? Hvernig vinnurðu 

nýja myndlistartækni og skiptir tækni þig máli? Ég vil einnig skapa þær aðstæður í 

hlaðvarpinu að viðmælandi minn segi mér sögu sína af því hvernig hann gerðist 

myndlistarmaður með því að fá hann til að skoða upphafið, hvort myndlist hafi verið 

hluti af hans umhverfi í æsku, hvers vegna hann fór í myndlistarnám og hvernig tíminn 

var í skólanum, hverjir voru að kenna og hvaða áhrif þeir höfðu. Ég vil laða fram 

lífssöguna hans.  

 

Þegar kemur að „digital humanities“ sem mætti þýða sem stafræn hugvísindi þá er það 

að setja fram sögu á netinu engin trygging fyrir útbreiðslu eða varðveislu16.  

 

Í þessu ljósi er merkilegt að velta upp sýn Guðrúnar Nordal í bók hennar Skiptidagar, 

þar sem hún fer yfir sviðið hvað varðar íslenskuna, handritin og varðveislu þeirra. Hún 

talar um hvernig tækninni fleygir áfram og gerir það kleift sem áður var ókleift. Hún 

segir: „Tækninni fleygir fram í hverjum einasta mánuði og fámenn þjóð má hafa sig alla 

við að halda litlu tungumáli lifandi og virku“ og síðar „Við þurfum að fara yfir 

farangurinn okkar úr fortíðinni og skoða hvernig við varðveitum, rannsökum og miðlum 

gögnum á lifandi hátt til næstu kynslóðar og þeirrar þarnæstu.“17 Hún tekur dæmi af 

skapandi greinum skipulagðra stofnana eins og Háskóla Íslands, en segir svo: „Ég vil þó 

undirstrika mikilvægi þess að við virkjum þá auðlind sem býr í hverju og einu okkar“.18  

  

 
16 Sama heimild, 175 
17 Sama heimild, 157.  
18 Guðrún Nordal, Skiptidagar: Nesti handa nýrri kynslóð (Reykjavík, Mál og menning, 2018), 171.  



 

 

3. Myndlist á Íslandi – Faglegt umhverfi mótast 

 

Í þessu rannsóknarverkefni er óhjákvæmilegt að skoða ýmsa þætti sem hafa áhrif á 

þróun starfsvettvangsins. Myndlistarmenn sem rætt var við eiga það sameiginlegt að 

hafa stundað nám í MHÍ og LHÍ á árunum 1984-2001. Speglinum var beint að því 

tímabili þegar þeir voru í myndlistarnámi. Hvað verður til þess að þeir leggja út á þessa 

braut, hverjir eru áhrifavaldarnir, er eitthvað í umhverfinu sem ýtir undir það? 

 

Til að setja fram sögusviðið og renna stoðum undir rannsóknarspurninguna og 

hlaðvarpsgerðina var ákveðið tímabil skoðað þegar ég sjálf er að opna augun fyrir þessu 

starfi í gegnum námið í Myndlista- og handíðarskóla Íslands(MHÍ) en ég útskrifast árið 

1991. Stuðst er við heimildir sem varpa ljósi á tímabilið frá 1980 fram til 2006 þegar 

markaður fyrir myndlist var að mótast. en það einkenndist af grósku í myndlist. 

Skipulag myndlistarnáms breyttist á þessum tíma og færðist yfir á háskólastig. Með 

réttu má halda því fram að á þessum árum hafi komið fram deigla á íslenskum 

myndlistarvettvangi sem markaði djúp spor til framtíðar. Myndlist var starf sem átti 

sinn vettvang, áhorfendur og kaupendur.  

 

3.1 Menntun – nýjar áskoranir og önnur sýn 

 

Myndlistarmenn sem sóttu sér menntun heima eða erlendis í myndlist komu fram á 

sjónarsviðið upp úr aldamótunum 1900. Þeir héldu sýningar og voru frumkvöðlar að því 

að starfa við fagið. Framan af var algengt að sækja nám hjá listamönnum á vinnustofum 

þeirra, en smám saman komst fyrirkomulag þessara mála í fastari skorður. Myndlista- 

og handíðaskólinn var stofnaður 1939 og hét fyrst Handíða- og myndlistaskólinn, eins 

og kom fram í grein Braga Ásgeirssonar í Morgunblaðinu þegar skólinn fagnaði 40 ára 

afmæli sínu.19 

 

 
19 Bragi Ásgeirsson, „Myndlista- og handíðaskóli Íslands“, Lesbók Morgunblaðsins, 2. 
júní 1979, https://timarit.is/page/3300066#page/n7/mode/2up. 
 



 

 

Í greininni minnist Bragi á ýmsa nafntogaða listamenn sem stunduðu nám þar, svo ætla 

má að það hafi skilað miklum árangri að geta numið myndlist hér á landi, en einnig 

handíðir því 1949 var útskrifaður stór hópur handavinnukennara, fyrsti kvennahópurinn. 

Þar kemur einnig fram að árið 1951 voru handíða- og smíðakennaradeild sameinaðar 

Kennaraskóla Íslands. Bragi tekur einnig fram að 1976 hafi verið stofnuð sérstök 

málaradeild við skólann, sem sé gott, og þess sjáist strax merki á sýningunni og að 

grafíkdeildin sé alltaf í mikilli sókn og „þar fer fram athyglisverð þróun“. Hann talar 

einnig um hve áhugi á grafík var gríðarlegur á árunum eftir 1960 en „menn voru 

einfaldlega ekki reiðubúnir að meðtaka slíkan áhuga og veita honum brautargengi“.20 

Þetta er áhugavert að skoða nánar. 

 

Þegar ég hóf nám við Myndlista- og handíðaskóla Íslands árið 1987 var hann í Skipholti 

og skipulag skólans þannig að honum var skipt í deildir. Fyrsta árið, eða fornámið, voru 

þrír bekkir, a,b og c, og kæmist maður áfram valdi maður sér deild eftir áhugasviði. 

Ekki var þó sjálfgefið að maður kæmist inn í þá deild sem maður vildi því sætafjöldi var 

takmarkaður. Ég sótti um í grafíkdeild því mér fannst þeir nemendur sem þar voru á 

undan mér vera að gera spennandi hluti og það var kröftugur árgangur. Áhersla á 

teikningu höfðaði líka til mín. Málaradeild og fjöltæknideild voru annars staðar í 

Skipholtinu og skúlptúrdeildin var aðeins sér, en grafíkdeild, textíldeild, leirmótun og 

auglýsingateiknun voru í sama húsnæði og kaffistofa í kjallaranum. Einu sameiginlegu 

tímarnir voru listasaga sem kennd var á efstu hæð hússins. Samskipti milli deilda voru 

mismikil, en við í grafíkdeildinni, sem vorum bara 5, höfðum mest samskipti við 

auglýsingadeild sem var á sömu hæð og við og leirmótun sem var á hæðinni fyrir neðan. 

Skúlptúrdeildin var í sama húsi en lokað var á milli og helst að þar væru góð partí. Á 

efstu hæðinni var textíldeildin en það voru einungis tveir nemendur í þeirri deild á mínu 

ári. Kennarar í grafíkdeildinni voru allir framúrskarandi listamenn og hafði vegnað vel. 

Má þar nefna Þórð Hall, Jón Reykdal, Ríkhard Valtingojer, Sigrid Valtingojer og 

deildarstjórann Valgerði Hauksdóttur sem hafði nokkru áður tekið við deildinni. 

Gestakennarar voru einnig nokkrir og höfðu djúpstæð áhrif á val og leiðir. Boðið var 

upp á að velja t.d. málun eða skúlptúr tvisvar á ári, sex vikur í senn og ég valdi mér t.d. 

málun. Þar kenndu Sigurður Örlygsson og Jon Axel mér. Í módelteikningu kenndi Janus 

 
20 Sama heimild 



 

 

Probstner sem var mjög kröfuharður kennari en að sama skapi frjór og hafði mikil áhrif 

á okkur. Þegar kom að lokaárinu voru fengnir leiðbeinendur sem komu úr annarri átt, 

þ.á m. Halldór Ásgeirsson fjöltæknilistamaður og Hannes Lárusson 

gjörningalistamaður. Þeir fóru yfir lokaverkefni okkar og höfðu að ég tel mikil áhrif á 

það hvernig við þróuðum verk okkar. Lokasýningin var í nýrri byggingu Sláturfélags 

Suðurlands í Laugarnesi, sem í dag hýsir Listaháskóla Íslands. Það er áhugavert að 

skoða þennan feril skólans og námsins og velta því upp hvaða áhrif það hefur inn í 

starfið og starfsvalið. Í rannsókn minni þótti mér mikið til um hvernig þeir listamenn 

sem ég tók viðtal við sáu þennan tíma í baksýnisspeglinum og hvað hafði áhrif á val 

þeirra til framtíðar, hvernig listamenn þeir urðu eða vildu vera og hverjar voru 

fyrirmyndirnar. 

 

Listaháskóli Íslands var stofnaður 1999, næstum áratug eftir að ég lauk námi. Miklar 

vonir voru bundnar við stofnun hans, en það kom þó á óvart að einhverju leyti hvernig 

mál þróuðust og að grafíkdeild, textíldeild og leirmótun voru lagðar niður, en 

grafíkverkstæði var flutt úr MHÍ í LHÍ og þar var og er hægt að sækja sér reynslu í 

grafík í allt að 6 vikur á 4 ára háskólaferli. Erfitt er að finna samfellda lýsingu á því ferli 

sem gekk yfir þegar LHÍ var stofnaður, en í grein í Morgunblaðinu um samruna 

skólanna segir Hjálmar H. Ragnarsson rektor LHÍ að „skólinn sé ekki að innlima eða 

taka yfir umrædda skóla, heldur sé verið að stofna til listnáms á háskólastigi sem stenst 

settar kröfur Listaháskólans.“21 Í sömu grein segir hann jafnframt að stjórn skólans hafi 

óskað eftir því að núverandi starfsfólk Myndlista- og handíðaskóla Íslands gefi kost á 

sér til starfa við Listaháskólann næsta skólaár, þ.e. til 1. ágúst árið 2000. Nokkrir af 

viðmælendum mínum voru meðal fyrstu nemenda LHÍ og luku námi þaðan. Það er 

áhugavert að skoða hvað hafði áhrif á hvernig þeir völdu sér sitt sérsvið. Ýmsar 

breytingar urðu á fyrirkomulagi myndlistarnáms við stofnun LHÍ, það er óumdeilt og 

sitt sýndist hverjum. 

 

 
21 „Myndlistarnám hefjist við Listaháskóla Íslands“, Morgunblaðið, 25. mars 1999, 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/457928/. 
 



 

 

Í grein Gunnars Harðarsonar, kennara við skólann, í Morgunblaðinu frá 2002 segir hann 

um skipulag skólans „Námið í myndlistardeild LHÍ er byggt upp á vinnustofum, 

tækninámskeiðum, verkstæðum og fræðilegu námi“. Í greininni kemur einnig fram að 

„nemandinn eigi þess kost að þroskast sem sjálfstæður listamaður án þess að vera 

keyrður inn í eitthvað ákveðið mót af deildinni“22.  

 

Á heimasíðu Listaháskólans í dag er ekki hægt að finna heildstæðar upplýsingar um 

hvernig námið fer fram eða hverjir kenna við myndlistardeildina. Varðandi verkstæðin 

sem rekin eru segir: „Nemendur sækja bæði námskeið á verkstæðum og vinna þar 

sjálfstætt að verkefnum innan annarra námskeiða. Þau eru ekki síður hugsuð sem staður 

fyrir umræður, nýjar hugmyndir og skoðanaskipti milli kennara og nemenda þvert á 

námsstig og deildir. Verkstæðin tengjast fagvettvangi lista- og hönnunar með aðkomu 

kennara, gestalistamanna og rannsakenda bæði af fagvettvanginum og úr 

akademíunni.“23  

 

Í núverandi skipuriti við Myndlistardeild LHÍ er ætlast til þess að nemendur tileinki sér 

eða þekki „starfstengda þætti myndlistar, hlutverk listamannsins og virkni 

frumsköpunar“.24 Þar er líka komið inn á ýmislegt varðandi skapandi vinnu, svo sem að 

nemandi geti unnið sjálfstætt, sett sér markmið, gert verkáætlun og fylgt henni að 

fullbúnu verki. Enn fremur eiga nemendur að þróa með sér hæfni og ábyrg vinnubrögð 

fyrir frekara nám og/eða störf á fagsviðinu og svo mætti lengi telja. 

 

Í íslenskri listasögu segir: „Greinileg skil verða í myndlistinni á árunum um og eftir 

1980 og tímamótasýningin Gullströndin andar og UM undirstrika þá nýbreytni sem átt 

hafði sér stað í myndlistarkennslu hérlendis.25  

 

 
22 Gunnar Harðarson, „Augnlok sjáandans“, Lesbók Morgunblaðsins, 29. júní 2002,  
https://timarit.is/page/3522223#page/n5/mode/2up. 
23 „Kennsluskrá LHÍ“, Listaháskóli Íslands, sótt 1. maí 2022, 
https://www.lhi.is/kennsluskra-og-uppbygging-nams-myndlist-ba. 
24 Sama heimild 
25 Ólafur Kvaran, Nýtt málverk, gjörningar og innsetningar, V. bindi, Íslensk listasaga 
frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar (Reykjavík: Forlagið, 2011), 149. 
 



 

 

 

Í þessari rannsókn er ekki meiningin að leggja dóm á það hvernig nám hentar best. En út 

frá viðtölum við myndlistarmenn, um þá leið sem þeir hafa valið, má álykta að námið 

og skipulag þess skipti máli og að kennarar og aðrir áhrifavaldar hafi haft áhrif. 

 

 

3.2. Fjölmiðlun - Umfjallanir og gagnrýni 

 

Of langt mál væri að telja upp alla þá fjölmiðla sem komu fram á sjónarsviðið á þeim 

áratugum sem til umfjöllunar eru. Á níunda áratugnum voru viðtöl, myndlistargagnrýni 

og önnur umfjöllun um sýningar og menningarviðburði fyrirferðamikil á síðum blaða, 

auk Lesbókar Morgunblaðsins sem kom út vikulega með helgarblaðinu þar sem var oft 

að finna ítarefni um myndlist. Menningarumfjöllun Morgunblaðsins hefur um 

áratugaskeið óumdeilanlega borið höfuð og herðar yfir aðra miðla á dagblaðavettvangi. 

Það voru þó fleiri dagblöð starfandi á þeim tíma sem um ræðir, hvert með sínu sniði og 

misþykk eins og gefur að skilja, og nærri má geta hversu mjög menningarumfjöllun og 

önnur umfjöllun hefur átt greiðan aðgang að lesendum sínum þó kannski hafi eitthvað 

fjarað undan þegar leið á tímabilið. 

 

Nýleg lýsing Sigmundar Ernis, ritstjóra Fréttablaðsins, á þróun blaðamennsku í tilefni af 

40 ára sameiningarafmæli Dagblaðsins Vísis er ansi mögnuð og sýnir vel hversu 

kröftugt fjölmiðlaumhverfið var á Íslandi á níunda áratugnum og sá vettvangur 

aðgengilegur, en öll dagblöðin nema Morgunblaðið voru í Síðumúla; Dagblaðið, Vísir, 

Tíminn, Þjóðviljinn og Alþýðublaðið. 26 

 

Önnur blöð og lífstílstímarit voru einnig kröftug, svo sem Nýtt líf, Mannlíf og Þjóðlíf, 

auk Helgarpóstsins sem var íslenskt vikublað sem kom fyrst út 1979-1988 og aftur 

1994-1997. Hér gefst ekki færi á að skilgreina hlutverk mismunandi fjölmiðla eða 

 
26 Sigmundur Ernir Rúnarsson, „DV 40 ára: Þegar blaðamennskan varð frjáls og óháð“, 
Fréttablaðið, 4. desember 2021, https://www.frettabladid.is/frettir/dv-40-ara-thegar-
bladamennskan-vard-frjals-og-ohad/. 
 



 

 

hvernig menningarumfjöllun þeirra var háttað, en þetta er þó dregið hér upp til að sýna 

hversu áhugaverð deiglan var og margt sem kom þar saman.  

Sýningar og umfjöllun um þær áttu greiðan aðgang að fjölmiðlum og til að mynda 

birtist gagnrýni um fyrstu sýningu mína, árið 1995, í tveimur dagblöðum. Þegar ég hélt 

málverkasýningu ári síðar fékk ég afar jákvæða gagnrýni frá Braga Ásgeirssyni í 

Morgunblaðinu og fullyrða má að það hafi skipt sköpum í ferli mínum á þeim tíma. Í 

hlaðvarpsþáttum mínum komu viðmælendur mínir inn á það hversu erfitt væri að koma 

sýningum og annarri starfsemi á framfæri í dag.  

 

Hlutverk Ríkisútvarpsins og -sjónvarpsins hefur sömuleiðis verið mikilvægt í gegnum 

tíðina, með vandaðri umfjöllun sinni og ekki má vanmeta yfirlit sýninga í lok frétta. 

 

Án þess að farið sé of ítarlega í þær breytingar sem orðið hafa á fjölmiðlum frá þessum 

tíma eða nýir miðlar, svo sem samfélagsmiðlar, krufnir til hlítar má halda því fram með 

vissu að möguleikar myndlistarmanna til að koma sér á framfæri og fá umfjöllun, 

gagnrýni og samtal séu gjörbreyttir. Hér er ekki lagt mat á hvort það er gott eða slæmt, 

en líklega fer það eftir því hver dæmir um það.  

 

Það er því upplýsandi að grípa niður í málþing sem haldið var í Listasafni Íslands í 

febrúar 2017. Þátttakendur voru frá helstu fjölmiðlum og ýmsir af helstu 

menningarblaðamönnum, listfræðingum, dagskrárgerðarstjórum og gagnrýnendum 

tjáðu sig um vettvanginn.27  

 

Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur sagði varðandi gagnrýni að: „Fyrir 30 árum hafi 

birst reglulegar umsagnir um myndlist í fimm dagblöðum, en gagnrýnin umræða virtist 

nú vera að víkja fyrir einu allsherjar „like“-kerfi, enda væri mikið af almennri umfjöllun 

um myndlist í fjölmiðlum: kynningar, fréttatilkynningar, viðtöl, fréttir og frásagnir. 

Hann sagðist telja að leiklist, bókmenntir, sígild og popptónlist og jafnvel listdans 

 
27 Kristján Guðjónsson, „Myndlistargagnrýni í krísu“, DV, 2. apríl 2017, 
https://www.dv.is/fokus/menning/2017/04/02/myndlistargagnryni-i-krisu/. 



 

 

byggju við betra ástand en myndlistin í dag.“28 Aðalsteinn furðar sig á þolinmæði 

myndlistarmanna, listfræðinga og safnanna við þessu „ófremdarástandi“. 

 

Helga Óskarsdóttir, myndlistarmaður og ritstjóri ART Zine tímaritsins, talaði um netið 

og sagði að: „þótt það væri fallegt hvað netið stæði öllum opið og hver sem hefði 

orkuna og áhugann gæti tekið þátt í umræðunni þá væri ennþá mikilvægt að rýnt væri í 

listina í hefðbundnum fjölmiðlum“. Og hún bætti við: „Ef myndlistin fær ekki rými í 

fjölmiðlum þá hættir hún að vera raunveruleg og mikilvægi hennar gagnvart 

samfélaginu verður ekki jafn áþreifanlegt. En á meðan fjölmiðlar sýna myndlistinni svo 

lítinn áhuga getum við unnið með hinn anarkíska miðil fólksins, netið,“ Hún nefndi 

jafnframt að „gagnrýni hafi átt þátt í því að almenningur og listamenn sjálfir eignuðust 

tungumál til að tala um listina.“29 

 

Einar Falur Ingólfsson, ljósmyndari og umsjónarmaður menningarefnis í 

Morgunblaðinu, ber saman nútímann og vettvanginn í kringum 1990 „þegar skrifað var 

um allar sýningar, allar útgefnar bækur og alla klassíska tónleika“. Hann benti á að „í 

dag teldi menningardeild Morgunblaðsins aðeins fjóra fasta starfsmenn á meðan þeir 

hafi verið níu fyrir hrun. Engu að síður prentaði blaðið 28 til 30 menningarsíður á viku“. 

Síðar fer hann yfir skrif þeirra sem skrifa í „fagtímarit – það sem hann kallaði „fámiðla“ 

– sem „gætu hins vegar leyft sér að fara dýpra í umfjöllun sinni sem væri hugsuð fyrir 

fagfólk í greininni. Þessi tveir heimar væru hins vegar mögulega að sigla lengra í burtu 

hvor frá öðrum“.30 
 

Magnús Guðmundsson, menningarritstjóri Fréttablaðsins, fór yfir stefnu blaðsins í 

menningarmálum en velti því líka upp hvort myndlist hefði fjarlægst almenning, „slitið 

af sér alla hlekki, þanist út fyrir mörk hins hefðbundna og gert allt að sínu, leyft allt og 

álitið allt eiga rétt á sér.... Þótt hann væri sjálfur hrifinn af þessari þróun sagðist hann 

velta fyrir sér hvort myndlistin hafi þannig fjarlægst almenning, orðið óaðgengilegri og 

 
28 Sama heimild 
29 Sama heimild 
30 Sama heimild 



 

 

lokaðri innan afmarkaðrar senu, hvort það hafi myndast gjá milli myndlistar og 

almennings“.31 

 

Þröstur Helgason, dagskrárstjóri Rásar 1, vitnaði í upphafi máls síns í Birgi Andrésson 

sem sagði að einhverju sinni að á Íslandi væri fjallað um myndlist í útvarpi og 

bókmenntir í sjónvarpi. Að mati hans var þetta þó ekki alslæmt: „kostur útvarpsins væri 

að þar gæfist tími og því ekki slæmt í sjálfu sér að fjalla um myndlist í útvarpi. Hins 

vegar þyrfti einnig að fjalla um myndlist í sjónvarpi og benti á að nú væri að hefja 

göngu sína nýr sjónvarpsþáttur um myndlist á RÚV“.32  

 

Hann tók undir með þeim Einari Fal og Magnúsi um að hlutverk fjölmiðilsins væri að 

benda almennum notendum á það sem væri að gerast í samfélaginu, útskýra og veita 

upplýsingar en að eiga á sama tíma einnig í samræðu við listamennina og galleríin. 

Hann lagði þó áherslu á að sú umræða gæti aldrei orðið virkilega djúp í fjölmiðlum 

heldur þyrfti hún á öðrum miðlum og vettvangi að halda. 

 

Á málþinginu sem hér er vísað í er enn komið inn á internetið og þróun þess þegar 

kemur að miðlun menningarefnis og umræðu um myndlist. Í nýlegu viðtali við Jón 

Gunnar Ólafsson, nýdoktor við stjórnmáladeild HÍ, um fjölmiðla og einkum internetið 

segir hann að „vandamálið við internetið væri að í upphafi hefði fólk talið að það yrði 

vettvangur lýðræðislegrar umræðu en raunin hefði orðið önnur. Því væri mikilvægi 

hefðbundna fjölmiðla við að veita stjórnvöldum aðhald og að aðgreina áreiðanlegar 

upplýsingar frá falsfréttum“33.  

 

 

3.3. Sýningavettvangurinn var fjölbreyttur 

 

Deiglan á árunum 1980-2006 var merkileg og það má segja að hún hafi verið undanfari 

að faglegu umhverfi myndlistar. Undir lok áttunda áratugarins var mikil gróska í 

 
31 Sama heimild 
32 Sama heimild 
33 Þórarinn Hjartarson, „Hlaðvörp eru ekki fjölmiðlar,“ 29. desember 2021.  
 



 

 

sýningarhaldi. Reyndar voru opinberir sýningarsalir enn fáir en þeir voru vel nýttir – á 

Kjarvalsstöðum voru til dæmis gjarnan haldnar þrjár og jafnvel fjórar sýningar í einu. 

Nokkur sölugallerí voru rekin í Reykjavík um lengri eða skemmri tíma og stóðu flestöll 

fyrir sýningum líka, sum af miklum metnaði. Á þessum tíma var þó einna mest áberandi 

framtak listamannanna sjálfra sem tóku sig saman og stofnuðu sín eigin gallerí og 

sýningarsali. Nýlistasafnið varð mikilvægur þáttur í listalífi borgarinnar, en jafnframt 

voru rekin smærri gallerí sem áttu mikinn þátt í að gera myndlist sýnilegri í borginni og 

ýta undir umfjöllun um ýmiss konar list sem ekki hafði áður ratað fyrir augu gesta að 

sama marki.34  

 

Merkilegt er að skoða fagtímaritið Tening frá 1986, en það gefur mjög góða mynd af 

frjóu sýningarstarfi og myndlistarsenu, og líka er áhugavert hvað myndlistarmenn sjálfir 

tjá sig óhikað og skrifa umfjöllun og gagnrýni um sýningar. T.d. tekur Hallgrímur 

Helgason, skáld og myndlistarmaður, viðtöl við tvær myndlistakonur, Guðrúnu 

Tryggvadóttur og Brynhildi Þorgeirsdóttur, þar sem hann kemur m.a. inn á starfslaun og 

hvað það þýði að vera kona í þessu starfi og Brynhildur svarar að bragði: „líkamlegt 

erfiði og æðisleg vinna“35. Guðrúnu finnst ekki skipta máli hvort þú ert karl eða kona en 

henni finnst „gaman að vera kona“36. Í grein eftir myndlistarmennina Kristin G. 

Harðarson og Eggert Pétursson er farið yfir sýningarstaði í Reykjavík; hvaða staðir það 

eru og hverjir sýna þar, og fjallað um sýningar út frá þeirra sýn, en þar er líka 

upptalning á sýningarstöðum og eru þeir 15 talsins og sýningar fjölmargar. Á 

Kjarvalsstöðum eru t.a.m. 15 mismunandi sýningar og þar af sumar stórar samsýningar. 

Í Gallerí Borg eru 17 sýningar, í Listamunahúsinu 13 sýningar, Gallerí Langbrók 17 

sýningar, í Salnum 12 sýningar, Norræna húsinu 16 sýningar í kjallara og annað eins í 

anddyri.37  

 

Í nýútkominni sögu FÍM, sem Kristín Guðnadóttir skrifar, kemur berlega í ljós hversu 

mikilvægt var að hafa vettvang fyrir myndlist og hvað það hefur skipt sköpum að hafa 

 
34 Ólafur Kvaran, Nýtt málverk, gjörningar og innsetningar, 118. 
35 Hallgrímur Helgason, „Frá Brynhildi Þorgeirs“, Teningur 2. árg. 1986: 13. 
36 Hallgrímur Helgason, „Í Gunnu Tryggva“, Teningur 2. árg. 1986: 12. 
37 Eggert Pétursson og Kristinn G. Harðarson, „Myndlistarsýningar í Reykjavík 1985“, 
Teningur 2. árg.1986: 4.  



 

 

sali til að sýna verk og fá kaupendur á staðinn, þó auðvitað hafi ekki verið á vísan að róa 

með að þeir keyptu nokkuð. Stéttarvitund og hagsmunabarátta myndlistarmanna 

styrktust með stofnun SÍM og síðar Myndstefs, en samfara því lögðust af ýmsir fastir 

póstar, svo sem stórar norrænar sýningar sem voru mikilvægar fyrir myndlistarmenn. 

Það loðir við stéttina mismunandi sýn á framgang myndlistar og sýnileika lista, og 

samstaða og sameiginleg markmið fara ekki alltaf saman. 38 

 

Öll helstu listasöfnin á höfuðborgarsvæðinu opnuðu á þessum tíma; Listasafn 

Reykjavíkur (2000), Listasafn Íslands (1987), Hafnarborg (1983) og Gerðarsafn (1994) 

og sýningarstjórar urðu meira áberandi þegar leið á. 

 

 

3.4. Fyrirmyndirnar skipta máli 

 

Þegar við tölum um fyrirmyndir og áhrifavalda þegar kemur að myndlist erum við ekki 

endilega að skilgreina hvort um karlmann eða kvenmann er að ræða. Það er áhugavert 

að spá í það út frá sýn Ragnars Kjartanssonar sem segir:  

 

„Femíníska hliðin í manneskjunni er grundvöllur listarinnar. Allir listamenn eru konur. 

Ef hægt er að tala um hið kvenlæga og hið karllæga þá eru tilfinningar og skynjun taldar 

kvenlægar og það eru þær sem listamaðurinn þarf að nota. Hann þarf að nota 

tilfinningagreindina en ekki rökfræðina.39“  

 

En þegar við erum að tala um fyrirmyndir í sambandi við að fá hugmynd að 

framtíðarstarfi koma inn ýmsir vinklar sem rugla stöðuna. Ef við skoðum til dæmis þá 

sem sinna myndlistarkennslu í helstu menntastofnunum í myndlist og Hagsmunafélag 

myndlistarmanna, SÍM, leiðir óformleg skoðun mín í ljós að af 950 félagsmönnum SÍM 

eru um 80% konur40. Á heimasíðu LHÍ má sjá að hlutfallið er svipað; af 10 kennurum 

 
38 Kristín G. Guðnadóttir, Að finna listinni samastað – Þættir úr sögu Félags íslenskra 
myndlistarmanna (Reykjavík: FÍM, 2022).  
39 Friðrika Benónýsdóttir, „Allir listamenn eru konur“, Vísir, 30. nóvember 2013.   
40 „Heimasíða SÍM“, Samband íslenskra myndlistarmanna, 30. apríl 2022,  www.sim.is og Önnu 
Eyjólfsdóttir, formaður SÍM, 30. apríl 2022, munnleg heimild. 



 

 

myndlistardeildar eru sjö kvenkennarar41. Sama gildir um Myndlistaskóla Reykjavíkur 

sem stofnaður var árið 1946 af Félagi Frístundamálara og hefur haldið uppi merkjum 

myndlistarkennslu alla tíð síðan. Mörg þúsund manns hafa notið leiðsagnar í myndlist 

þar og margir af fremstu myndlistarmönnum þjóðarinnar hafa numið þar og líka kennt. 

Þar er hlutfall kvenkennara árið 2022 um 70%, móti 30% karlkennara42. Auðvitað koma 

fleiri að kennslu en þarna er talið upp, en þetta gefur sannarlega vísbendingu um 

hvernig heildarmyndin er.  

 

Þegar staða kvenna innan FÍM er skoðuð kemur fram í nýútkominni bók að skv. 

félagatali frá 1969 hafi konur einungis verið 10 talsins, af 61 félagsmanni43. Í 

fagfélögunum sem stofnuð voru um svipað leyti, sérstaklega félaginu Íslensk grafík, 

Leirlistafélaginu og Textílfélaginu, voru þó fleiri konur starfandi og mörkuðu í raun 

djúp spor í sjálfstæðu senunni með því að reka gallerí, einar saman eða með fleirum, 

taka þátt í sýningum og vekja athygli fyrir verk sín.  

 

Í viðtali við Björgu Þorsteinsdóttur, Ragnheiði Jónsdóttur og Þorbjörgu Höskuldsdóttur 

í Morgunblaðinu, sem dagsett er sunnudaginn 11. maí 1975, koma þær inn á stöðu karla 

og kvenna. Þar segir Björg t.a.m. um starfið: „Það er ekki hægt að gera mun á listafólki 

eftir kynjum. Þar standa konur og karlmenn jafnfætis. Í listsköpun þarf ekki að beita 

kröftum. Þetta er huglægt verkefni. Í skólum landsins ber ekki á öðru en bæði kynin 

standi sig jafn vel, þegar litið er á einkunnagjafir í tölum. En þegar út í starfið er komið, 

þurfa konur oftast að standa sig margfalt betur en karlar til að vera metnar til jafns við 

þá“44.  

 

Í rannsókn minni kom fram hjá fleiri en einum viðmælanda hvaða áhrif sterkar 

fyrirmyndir höfðu á feril þeirra. Ótal sýningarstaðir voru reknir af konum, svo sem 

 
41 „Heimasíða LHÍ“, Listaháskóli Íslands, 30. apríl 2022, www.lhi.is. 
42 „Heimasíða Myndlistaskólans“, Myndlistaskóli Reykjavíkur, 30. apríl 2022, www. myndlistaskolinn.is. 
43 Kristín G. Guðnadóttir, Að finna listinni samastað, 52 
44  „Bjargast allt - svo lengi sem sýrunni er ekki blandað í súpuna“, Morgunblaðið, 11. maí 
1975, https://timarit.is/page/1463028?iabr=on#page/n29/mode/2up/ 
 
 



 

 

Gallerí Langbrók sem stofnað var 1977 og rekið í Bernhöftstorfunni. Þegar mest var 

voru það 12 konur sem ráku það og unnu bæði nytjahluti og þrívíða hluti.  

 

Kannski má segja að það skipti ekki öllu máli hvort karlmenn eða kvenmenn geri góða 

list og geti lifað af því. Það er þó áhugavert hvað fyrirmyndirnar skipta máli og það fer 

eftir því við hvern er rætt hvort það skiptir máli hvort áhrifavaldur eða fyrirmynd var 

karl eða kona. Kvenlistamaður segir: „Fyrst hún getur þetta með fjölskyldu og börn þá 

get ég það“. Annar kvenlistamaður segir: „Það var svo gaman að koma heim til þeirra 

(kennaranna) og sjá að þeir voru með venjulegt umhverfi, börn og fjölskyldu. Fyrst þeir 

geta það þá get ég það“. 

 

3.5. Hagsmunabaráttan 

Það vill stundum gleymast hversu mikilvæg skref nást í hagsmunabaráttu þar sem það 

gerist oft á löngum tíma. Á því tímabili sem hefur verið hér til skoðunar náðu ýmis 

mikilvæg mál fram að ganga og ýmsir áfangar náðust sem skiptu verulegu máli þegar 

kom að afkomu og arfleifð myndlistarmanna. 

 

Í viðtali við Guðnýju Magnúsdóttur sem var formaður SÍM á árunum 1986-1989 kemur 

fram að hugsmunabarátta myndlistarmanna á Íslandi hafi tekið mið af því sem gerðist á 

Norðurlöndunum: „Það voru ýmis mál sem brunnu á myndlistarmönnum...svo sem 

vinnustofumál, sýningarmál. Þetta kemur frá norræna samstarfinu, gestavinnustofunum. 

Á Norðurlöndunum er miklu stabílla umhverfi. Það kemur þaðan og hingað. Félagsleg 

vitund kringum 1975 og umræða um sameiginlega hagsmuni.“45 

 

13. nóvember 1982 var stofnfundur SÍM haldinn, með það í huga að „ná undir einn hatt 

öllum starfandi myndlistarmönnum“ og gæta réttar myndlistarmanna í öllum þeim 

málum er upp kæmu46. Þetta var mikið framfaraskref, þótt sitt sýndist auðvitað hverjum. 

 

 
45 Óbirt viðtal við Guðnýju Magnúsdóttur frá 1.4.2022, tekið við vinnslu verkefnis um 
sögu og stofnun Myndstefs. Birt með samþykki hennar. 
 
46 Kristín G. Guðnadóttir, Að finna listinni samastað, 58. 
 



 

 

Það ríkti ekki alltaf einhugur innan raða myndlistarmanna og voru ágreiningsefnin af 

ýmsum toga. Magnús Pálsson sagði árið 1983: „Sá hópur manna sem við myndlist fæst 

er stundum býsna sundurleitur þótt heita eigi að innan hans vinni menn að sama 

hugðarefni. Aðferðir við listsköpun eiga þar nokkurn þátt í en einkum þó viðhorf til 

listar sem því miður greinast oft eftir kynslóðum. Um áratugi hamlaði margs konar 

óeining því að allir myndlistarmenn gætu unnið heilir að sameiginlegum 

hagsmunamálum. Meginástæðan mun hafa verið sú að mönnum tókst ekki að halda 

hugrænum ágreiningsmálum sínum frá þeim hagrænu málefnum sem snertu 

starfsskilyrði þeirra og afkomu og voru öllum ágreiningslaus. Sundrung kom og kemur 

enn niður á lífskjörum allrar stéttarinnar svo nú er svo komið að hún býr við hin mestu 

eymdarkjör“47. 

 

Stóra myndin var þó að hagsmunamál myndlistarmanna voru nú komin undir einn hatt 

og smám saman fór að rofa til. Í dag eru innviðir myndlistarlífs orðnir öflugir. SÍM 

heldur utan um sameiginlega hagsmuni myndlistarmanna með launaða starfsmenn á 

skrifstofu. Listasaga er kennd í HÍ og myndlist og listkennsla er kennd á háskólastigi í 

LHÍ. Launasjóður myndlistarmanna er öflugur ásamt fleiri sjóðum, kynningarmiðstöð 

íslenskrar myndlistar kynnir myndlist á erlendum vettvangi og þannig mætti lengi 

telja48. Á vegum SÍM eru vinnustofur leigðar til félagsmanna á 9 stöðum í Reykjavík 

auk vinnustofu í Berlín. 

 

Árið 1991 var Myndstef stofnað að undirlagi SÍM. „Tilgangur samtakanna er að fara 

með höfundarrétt félagsmanna vegna opinberra endurbirtinga og sýninga á verkum 

þeirra og stuðla að almennri höfundarréttargæslu á þessu sviði“. Stofnun samtakanna 

var mikið framfaraskref þó nokkurn tíma tæki að ná stærstu hagsmunamálunum í gegn. 

Áður en samtökin voru stofnuð má segja að myndlistin hafi ekki átt neinn að sem gætti 

réttinda myndhöfunda. 49  

 

 
47 Kristín G. Guðnadóttir, Að finna listinni samastað, 58. 
48 Sama heimild, 70. 
49 „Myndhöfundasjóður stofnaður“, Þjóðviljinn, 15. febrúar 1991. 
 



 

 

4. Umræður og úrvinnsla  

 

Þegar komið var að því að velja viðmælendur í hlaðvarp og rannsóknina fannst mér sem 

það væri einfalt að velja þá sem ættu heima þar inni. Ég var með skýra sýn á hvaða 

íslensku listamenn það væru sem sköruðu fram úr og gætu sömuleiðis verið með 

ákveðna sýn á starfið. Listinn yfir viðmælendur sem mér fannst passa inn í það form 

sem ég hafði sett mér var langur, en þegar ég var búin að taka viðtal við 7 listamenn 

fannst mér ég vera búin að ná mettun.  

 

Það sem gerði þennan þátt vinnunnar flókinn var að erfitt var að hitta á viðmælendur 

sem uppfylltu þau skilyrði sem ég sjálf setti mér. Páskarnir komu einnig inn í og ýmsir 

voru á faraldsfæti, auk þess sem ýmist ég sjálf, viðmælendur mínir eða einhver í 

kringum okkur fengu covid. Þetta allt gerði samskiptin aðeins erfiðari en ella, sem og þá 

hugmynd mína að hittast á vinnustofu viðkomandi.   

 

Hér eru taldir upp viðmælendur mínir í þeirri röð sem ég tók viðtölin, ásamt 

fæðingarári, staðsetningu viðtals og hvenær þeir útskrifuðust úr myndlistarnámi. Til 

hægðarauka við úrvinnslu gagna eru þeir merktir í stafrófsröð með bókstöfunum A-G.  

 

Viðmælendur:  

Hver: A (1949) 

Hvar: Vinnustofa í Garðabæ 

Nám: LHÍ 2001 

 

Hver: B (1961) 

Hvar: Vinnustofa á Korpúlfsstöðum 

Nám: MHÍ málaradeild, kennaradeild 1985 

 

Hver: C (1959) 

Hvar: Vinnustofa á Korpúlfsstöðum 

Nám: MHÍ 1993-1997, Konstfack 1995, Danmarks Design School 1998-1999  

 



 

 

Hver: D (1953) 

Hvar: Vinnustofa í Kópavogi 

Nám: MHÍ 1970-1974  

 

Hver: E (1944) 

Hvar: Vinnustofa á Korpúlfsstöðum 

Nám: MHÍ grafíkdeild 1980-1984 

 

Hver: F (1954) 

Hvar: Vinnustofa heima 

Nám: MHÍ 1976-1980, Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Holland 1983-1984 

 

Hver: G (1964) 

Hvar: Heima 

Nám: MHÍ/LHÍ 2000 

 

 

 

 

Þuríður Sigurðardóttir 

Ég þekki Þuríði frá því við kenndum saman í Myndlistarskóla Mosfellsbæjar um árabil 

á milli 2005-2012. Ég hrífst af myndum hennar og skýrri hugmyndafræði og þeim 

eiginleika hennar að endurnýja viðfangsefnið með nýrri sýn. Hún er virk á 

samfélagsmiðlum og býr að því að vera vel kynnt vegna annarra starfa. Hún hefur verið 

ötul við sýningahald, en sýnir ekki nema á viðurkenndum stöðum og segist í viðtalinu 

ekki greiða fyrir sali til að sýna í. Hún nýtur virðingar innan listheimsins og verk hennar 

hafa verið valin á stórar sýningar. Hún hefur einnig starfað að réttindamálum 

myndlistarmanna, verið í stjórn SÍM og varaformaður þar um tíma. 

 

Í mínum huga var hún fulltrúi myndlistarmanna sem útskrifuðust úr LHÍ á upphafsárum 

skólans og saga hennar um hvernig hún kom inn í námið er áhugaverð. Hún hefur að 

mestu haldið sig við málverkið, en einnig unnið með aðra miðla ef það þjónar 



 

 

hugmyndinni. Hún er ekki á mála hjá galleríi og hennar starf felst fyrst og fremst í að 

sýna; hún vinnur í seríum og er náttúran hugleikin. Verk hennar eru alltaf með skýra 

hugmynd og yfirsýn. Hún hefur kennt myndlist/málun frá því hún hóf starfsferil sinn, 

mismikið þó, og segist gera það til að hafa „frjálsræði til að skapa“. Hún hefur tekið þátt 

í rekstri listamannarekinna gallería þó það sé ekki komið að því í viðtalinu nema 

lauslega, en að loknu námi var hún ásamt samnemendum með vinnustofu og svo 

stofnaði hún Start Art á Laugavegi ásamt fleiri öflugum konum og rak um árabil.  

 

Ég tók viðtal við Þuríði á vinnustofu hennar á Garðatorgi. Á vinnustofunni eru stór 

verk, sem hún er nýbúin að sýna í Hörpu á sýningunni Veggir, sem tengjast Búrfellsgjá 

og eru hluti af bataferli hennar eftir erfiðan tíma eftir brjósklosaðgerð. Þuríður er alltaf 

glöð í bragði og hlær dátt og maður kemur alltaf glaður frá hennar fundi.  

 

Þuríður hreifst ung af því að teikna og mála. Það var myndlist í kringum hana, 

fjölskyldan var stór og barnmargt heimili. Það var góður myndlistakennari í 

Lauganesskóla og hún fann fljótt að þetta höfðaði til hennar. Faðir hennar fékk boðskort 

á sýningar og hún fór t.d. á fyrstu einkasýningu Errós í Listamannaskálanum. Þegar hún 

stofnaði fjölskyldu og börnin fæddust lagði hún listina á hilluna en þegar þau stækkuðu 

þá gafst tækifæri. Hún fór á námskeið, en fann sig ekki þar því hún vildi ekki bara tækni 

heldur kafa dýpra. Henni leiddist litahringurinn og málaði með vatnslitum eins og þeir 

væru olíulitir. Hún fór í kvöldskóla FB og gekk vel, útskrifaðist með bestu einkunn og 

var hvött til þess af kennurunum að halda áfram námi en þegar kom að því að skila 

möppu og sækja um að komast í Myndlista- og handíðaskólann komst hún ekki inn. Það 

var algert sjokk og þegar hún innti eftir því hvers vegna hún væri ekki tekin inn fékk 

hún það svar að hún væri of gömul. Hún komst svo inn af biðlista um sumarið (og eftir 

það voru kennitölur umsækjenda teknar út) og fór í fornámið í MHÍ en svo í málaradeild 

LHÍ. Hún kom semsagt inn í skólann þegar þessi skipti milli skólanna voru að eiga sér 

stað. Áhrifavaldar hennar í náminu voru margir og m.a. öflugir samnemendur, svo sem 

Markús Þór Andrésson, Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir, Ragnar Kjartansson o.fl. Þuríður 

leigði vinnustofu með samnemendum sínum framan af og þegar ég spyr hana hvað hafi 

orðið til þess að hún hélt út á braut starfsins sagðist hún vera vel gift og að í kringum 

hana væru myndlistarmenn eins og Erró sem lifðu af myndlistinni. Gestakennarinn 



 

 

Karin Kneffel var mikill áhrifavaldur í náminu, en hún hafði lært hjá Gerhard Richter, 

og einnig Birgir Andrésson.  

 

Þuríður var með þá hugmynd að myndlist skipti máli og vildi hafa frjálsræði til að skapa 

á sínum forsendum. Þegar hún fékk boð um að taka að sér kennslu þá gerði hún það og 

hefur sinnt því síðan. Þar er kominn vettvangur til að komast af.  

 

Aðspurð segist hún ánægð í starfinu. Hún hlakkar alltaf til að vakna á morgnana og fara 

á vinnustofuna, en þar tekur hún við litlum hópum á námskeið; það skapar tekjur og 

fólk skilur eftir „fallega áru“. Hún er ekki í galleríum en selur á sýningum. Starfinu 

fylgir einsemd og Þuríði þykir gott að eiga samvistir við náttúruna. Ef hún vill hitta fólk 

þá hendir hún í tónleika. Listin er krefjandi húsbóndi og glíman gengur stundum ekki 

upp og getur verið brösótt. En þetta er samtal milli „mín og og málverksins“. Það er eins 

og með fólk, gefandi þegar samtalið gerist.  

 

Hvað endurmenntun eða endurnýjun í starfi varðar, þá er mikilvægt að skoða sýningar 

þó hún „sé ekki alltaf þar“. Einnig að komast erlendis og á sýningar, þar er önnur orka 

og aðrar tilfinningar. Henni finnst líka gott að skoða bækur og gaman að enduruppgötva 

gamla kunningja. Það er samt ekki allt sem höfðar til hennar. „Myndlist er sjónræn, 

flókin myndlist er ekki fyrir mig. Rannsóknir höfða ekki til mín. Snemmendurreisnin er 

minn uppáhaldstími. Get tekið undir orð Þorvaldar Þorsteinssonar um að „taka eftir því 

sem þú tekur eftir“. Það gerist oft þegar maður fer að skoða“.   

 

Kristín Sigfríður Garðarsdóttir 

Kristínu Garðarsdóttir hef ég þekkt um nokkurt skeið, en við vorum saman í Tékklandi 

á námskeiði sem ég kenndi á vegum Myndlistarskóla Mosfellsbæjar árið 2005 á 

yfirgefnu hóteli í útjaðri Prag. Kristín er framúrskarandi fagmaður í sínum miðli, hún 

selur í Kirsuberjatrénu, og er einn af stofnendum þess, sem er eitt elsta 

handiðnaðargalleríið í höfuðborginni og er rekið af 12 konum. Kristín er virk á 

samfélagsmiðlum, deilir verkum sínum gjarnan þar og auglýsir að það sé opið á 

vinnustofunni. Hún er ötul við sýningahald, ein eða með öðrum, og er góður fulltrúi 

listamanna sem vinna í leir, en einskorðar sig þó ekki við það eingöngu því hún sýnir 



 

 

einnig teikningar og innsetningar þar sem hún blandar saman hvoru tveggja. Hún sækir 

sér næringu og endurnýjun í vinnustofudvalir erlendis og þá er allur heimurinn undir, 

hún hefur t.a.m. farið til Japans og Hollands á Entschede sem er eitt fremsta 

keramikverkstæði í heimi.  

 

Ég hitti Kristínu Garðarsdóttur á vinnustofu hennar á Korpúlfsstöðum og það er 

sannarlega vinnustofa keramiklistamanns. Glerjungar í mismunandi plastílátum eru í 

hillum, á stóru borði bíða ýmsir keramikmunir frekari útfærslu, tilbúnir eða hálftilbúnir. 

Útsýni til Esjunnar veitir innblástur.  

 

En var myndlist hluti af hennar uppeldi? „Nei, alls ekki, heimilið var barnmargt, 6 börn 

og foreldrarnir bóhemar, móðir hennar handavinnukona en pabbi var með bát. Hann var 

að eðlisfari þögull, las mikið“. Að sögn gekk Kristínu ekki vel í skóla en var góð í 

teikningu. Það var ekki beint hvatning að heiman en þegar hún kom fyrst við leir fékk 

hún mikla hvatningu frá kennaranum og þá var hún svo spennt að hún gat ekki sofið, en 

hún sá þetta þó aldrei fyrir sér sem starf. Þegar hún var 16 ára flutti fjölskyldan í 

Barmahlíð og þá fór hún að fara á Kjarvalsstaði að skoða sýningar sem henni fannst 

gaman. Hún fór á námskeið í Myndlistaskóla Reykjavíkur og Myndlistarskóla 

Kópavogs og hafði mikla skapandi þörf. Þegar tækifæri gafst fór hún 32ja ára gömul í 

nám í Myndlista- og handíðaskólanum. Eftir skólann hélt hún áfram og kom sér upp 

vinnustofu. „Hefði ég vitað þá hvað þetta var dýrt og mikið mál þá hefði ég ekki gert 

það. Þetta var alltaf helvítis ströggl og oft var sagt við mig „Í alvöru Kristín...ætlarðu að 

gera það?““.  

 

„Í náminu var alltaf gaman. Sérstaklega að teikna. Gömlu íslensku málararnir hreyfðu 

við mér. Vinkona mín, Þóra Sigurþórsdóttir keramiker, var með vinnustofu og það 

hreyfði við mér. Fór til Danmerkur í Danmarks Design school. Kom heim og fór á 

námskeið hjá J.B.K. Ransú. Opnaði nýjar leiðir fyrir mig. Byrja á teikningu þegar ég er 

með leirinn. Á fullt af skissubókum. Vinn nytjahluti til að selja í Kirsuberjatrénu. Er 

með vinnustofu líka í sveitinni, þar er ég með sumarbústað. Vinnan er þannig að ég vinn 

í lotum. Ég fæ þörf sem ég verð að svala, þarf að koma því út. Getur verið nokkrar 

klukkustundir eða nokkrar vikur. Starfið er fjölbreytt.“  



 

 

 

„En varðandi það að starfa við þetta og hvernig sú hugmynd kom þá var það bara þörf. 

Ég sá ekkert annað fyrir mér. Gekk ekki vel fyrstu árin, ég var í gallerí sem hét Meistari 

Jakob. Það gekk ekki vel. Þegar ég var komin í Kirsuberjatréð fór ég að blása í gler. Það 

vakti athygli og gekk vel. Hönnun hefur líka áhrif. Sumum finnst það plebbalegt að spá 

í hönnun, líka mér, spurning hvernig stendur á því?“  

 

„Já, ég er ánægð í starfinu. Ég vanda mig. Er þó farin að spara mig. Fæ ótrúlega mikið 

út úr þessu. Er með fullkomnunaráráttu. Þetta er mikil núvitund og leið til að skoða 

sjálfa sig. Áhugavert að skoða sýningar, hef farið til New York, skoðað Armory show 

og á Feneyjar Biennalinn og velt fyrir mér þessu með gjaldmiðilinn sem listin er. Finnst 

ég hafa breytt perspective, það eru verk sem vinna á og breytast. Sá stórt verk eftir 

Rothko. Það gerist eitthvað.“  

 

„Ég er í ágætis umhverfi til að taka áhættu. Er að eðlisfari hvatvís og reikna dæmið ekki 

til enda. Það eru ekki allir sem verða myndlistarmenn. Annað hvort hefurðu það eða 

ekki.“  

 

„Til að endurnýja og endurmennta mig í starfi þá fer ég á vinnustofur erlendis. Td. til 

Hollands. Ögra mér, það er einhver stemmning. Fer á námskeið, t.d. í málun og nú 

síðast í skapandi skrifum sem gefur mér ótrúlega mikið. Er líklega með einhvers konar 

„námskeiðsfetish“. Það skiptir máli að vera á hreyfingu. Ef það líður of langt á milli þá 

fer mér að leiðast. Ég er forvitin – veit ekki öll svörin og er skítsama hvað öðrum 

finnst.“  

 

Guðbjörg Lind Jónsdóttir 

Guðbjörg Lind er ein af þeim myndlistarkonum sem hefur verið mér innblástur í 

gegnum lífið. Ég þekki hana ekki náið eða persónulega en verk hennar vöktu athygli 

mína strax þegar ég sá þau fyrst og ég hef fylgst með ferli hennar, farið á sýningar og 

sýnt með henni heima og erlendis. Verk hennar hafa sterk höfundareinkenni; landslag, 

fossar, eyjur og sjór eru ljóðræn og samanstanda af málverkum, verkum á pappír og 

innsetningum þar sem blandað er saman mörgum miðlum. Guðbjörg Lind hefur verið 



 

 

virk á sýningavettvangi og haldið stórar einkasýningar í söfnum, en líka staðið fyrir 

samsýningum. Hún var formaður FÍM og í sýningarnefnd þar og kom þá að ýmsum 

verkefnum sem vöktu athygli. Hún hefur starfað með öflugum sýningarhópi kvenna sem 

kenna sig við Lýðveldið og hafa staðið fyrir fjölmörgum sumarsýningum víða um land. 

Á Þingeyri hefur hún unnið með arfleifð gamals húss sem hún hefur verið að gera upp 

og gert verk sem tala inn í það. Síðasta afrekið var að koma út persónulegri bók um 

eigin verk ásamt stórri yfirlitssýningu á Hlöðuloftinu á Korpúlfsstöðum á síðasta ári. Í 

lok mars kom svo út Saga FÍM sem Kristín Guðnadóttir skrifar, en Guðbjörg Lind er 

formaður félagsins.   

 

Það er einstaklega ánægjulegt og hlýlegt að hitta Guðbjörgu Lind á vinnustofu hennar á 

Korpúlfsstöðum þar sem verk hennar hanga á veggjum, málverk stór og smá, og minni 

verk, ljósmyndir og vatnslitaverk. Yfir kaffibolla og súkkulaðimola förum við yfir í 

spurninguna um hvort hún sé alin upp innan um myndlist eða hvernig sú leið hafi verið. 

Guðbjörg Lind lýsir því ferli svona:  

 

„Þetta er þekkt stef. Var alltaf að teikna. Fékk frjálslegt uppeldi. Það var olíukynding í 

húsinu sem var gamalt og með því að teikna með vaxlitum á vélritunarpappír og setja á 

ofninn þá láku litirnir niður. Pabbi var að mála og það fylgdi því þessi einstaka lykt. Var 

svona djúsí. Er alin upp á Ísafirði og það var ekki myndlist beinlínis í umhverfinu. 

Foreldrar mínir máluðu og teiknuðu og pabbi pantaði mikið af bókum, hann tók líka 

ljósmyndir af togaranum. Svo það var spennandi heimur, eins og draumur. Svo ég sá að 

ég gæti kannski orðið myndlistarkennari, gæti lifað af því. Fór 17 ára í MHÍ, í 

grunnnám og svo í kennaradeild. Eftir 2 ár þar þá kenndi Gunnlaugur Stefán Gíslason 

mér, hann var með nýjar aðferðir og þá kviknaði eitthvað. „Nei, ég verð að fara í 

málaradeildina“. Þegar ég kláraði hugsaði ég með mér að ég myndi fá mér einhverja 

vinnu og mála um helgar. Ég tók kennararéttindin. Við vorum komin með tvo stráka og 

maðurinn minn var að kenna og við mátum það svo að það væri allt eins gott að ég væri 

heima með þá og eitthvað að mála. Barnapössun myndi kosta og þetta gæti komið 

ágætlega út. Ég fékk svo lánaða vinnustofu, málaði og sýndi á Kjarvalsstöðum. Sverrir 

Sigurðsson bauð mér vinnustofu og kjörin voru þau að ég greiddi helming en hinn 

helmingurinn gekk upp í verk. Ég sýndi í Gallerí Nýhöfn hjá Svölu og Svövu. 



 

 

Ríkharður Hördal var þeim innan handar og hann gerði sömuleiðis við mig góðan 

samning um að hann myndi strekkja fyrir mig rammana og safna upp í mynd. Þetta voru 

ekki kjöraðstæður, en þetta gekk samt.“  

 

„Í náminu voru ýmsir áhrifavaldar sérstaklega Sigurður Örlygsson (Siggi Örlygs) en 

hann var drífandi og góð manneskja, eins og stór og kröftugur Kiefer. Þarna var líka 

Björn Birnir sem var mikill Diebencorn maður og með öðruvísi sýn (Ameríkumaður 

(innskot rannsakanda)). Líka Hafsteinn Austmann. Kennararnir voru starfandi 

myndlistarmenn en voru líka með fjölskyldu. Bragi kenndi módel. Hann var mikill 

karakter. Sá sýningu með honum á Kjarvalsstöðum – flott sýning. Það var mikil gerjun í 

málaradeildinni. Nýja málverkið allsráðandi og ýmsir að láta að sér kveða. Jón Axel, 

Jóhanna Kristín Ingvadóttir o.fl. Af íslensku „gömlu meisturunum“ höfðu Júlíana 

Sveinsdóttir og Ágúst Petersen mikil áhrif á mig. Ekki má gleyma Kristjáni Davíðssyni 

sem kenndi okkur og bauð heim í húsið sitt. Alveg frábær. Með stóra vinnustofu, en það 

var reyndar Siggi Örlygs með líka og bauð okkur heim. Þessir menn voru með 

fjölskyldu og geta það. Ég get þetta líka.“  

 

„Það skipti sköpum þegar ég var með vinnustofuna uppi á lofti hjá Gallerí Nýhöfn að 

það komu Svisslendingar og keyptu af mér verk. Svo það gat ýmislegt svona hlaupið á 

snærið. Þetta var samt ströggl. Það var alltaf markmið að geta borgað af vinnustofunni. 

Það komu erfið tímabil en mér datt aldrei í hug að hætta. Þetta er köllun.“  

 

„Jú, ég er ánægð í starfinu, en kannski ekki alltaf hamingjusöm. Þetta er skrýtið starf, 

þarf að sætta sig við margt. Fjárhagslega er það sannarlega ekki draumastarfið. Í 

hruninu 2008 fór ég í starf á sambýli rétt hjá heimili mínu. Kann mjög vel við það. Hef 

spurt mig af því af hverju ég fór ekki í hjúkrun.“ 

 

„Endurmenntun býðst í hinu starfinu mínu en í þessu starfi felst hún í því að fara á 

sýningar, reyna að komast erlendis. Í Kaupmannahöfn get ég til dæmis horft endalaust á 

sömu málverkin og sé alltaf eitthvað nýtt. Svo getur endurmenntunin líka falist í 

einhverju allt öðru. Upplifun í náttúrunni og yfirfæra það í málverk getur falið í sér 

ýmsar áskoranir. Þetta þarf ekki endilega að vera eitthvað myndlistartengt. Ég hugleiddi 



 

 

að fara í textíldeild í Myndlistaskólanum fyrir einhverjum árum, en fannst kröfurnar of 

miklar. Í raun má segja að við séum eins og leikarar á sjálfstæðu senunni. Þeir þurfa að 

búa sér til verkefni. Kannski má segja að þessi verkefni sem við búum okkur til mennti 

okkur. Ég fékk til dæmis þá hugmynd að sýna í Náttúrufræðistofnun og sóttist eftir því. 

Það gekk eftir og ég sýndi á Djúpuvík. Þessi verkefni gefa og það er menntun að búa sér 

til verkefni. Sú hugsun að „mér er aldrei boðið neitt“ gengur ekki í þessu starfi.“  

 

 

Elva J. Hreiðarsdóttir 

Það lá beint við að fyrsti hlaðvarpsviðmælandi minn væri Elva Hreiðarsdóttir, vinkona 

mín og samferðamaður í listinni. Henni kynntist ég fyrst á vettvangi félagsins Íslensk 

grafík, þegar ég tók við af henni í sýningarnefnd félagsins, en hún varð síðar formaður 

félagsins og ég tók svo við því starfi af henni 4 árum seinna. Leiðir okkar hafa legið 

saman við allskyns sýningahald á vettvangi félagsins, en við höfum líka sýnt saman og 

farið í vinnuferðir, m.a. í Hvíta húsið á Snæfellsnesi þar sem hún og Halldór eiginmaður 

hennar reka alþjóðlega listavinnustofu og taka á móti listamönnum til lengri og skemmri 

dvalar. Elva vinnur mestmegnis með grafíkmiðilinn og hefur skapað sér sérstöðu 

hérlendis með sólarþrykki og collograph aðferð sem við komum lítillega inn á í 

„Listamannaspjallinu“. Elva er forvitin og leitandi í sinni nálgun við miðilinn og 

blekteikningar og málverk liggja jafnvel fyrir henni og kraftmikil stór grafíkverk og 

teikningar. Hún sækir innblástur sinn í náttúruna og verk hennar bera þess merki. Hún á 

að baki farsælan feril og hefur haldið og tekið þátt í ótal sýningum og komið að rekstri 

listamannarekinna gallería. Þá hefur hún kennt bæði börnum og fullorðnum í 

Myndlistaskóla Reykjavíkur um árabil og er um þessar mundir að bæta við sig 

meistaragráðu í listkennslu við LHÍ.  

 

Í þessu ágripi af viðtalinu er ekki farið yfir alla þætti þess, en einblínt á það sem skiptir 

máli þegar kemur að rannsókninni. Hljóðskrá með hlaðvarpinu fylgir með í viðhengi. 

 

Þegar ég inni Elvu eftir því hvers vegna hún hafi lagt myndlist fyrir sig svarar hún því 

þannig til að hún sé fædd og uppalin úti á landi, í Ólafsvík, og aðgengi að myndlist hafi 

verið takmarkað. Þörfin fyrir að skapa og teikna bjó innra með henni og hún var 



 

 

síteiknandi sem krakki. Í heimavistarskóla fyrir norðan kynntist hún því fyrst að túlka 

ljóð, en Þórunn Jarla Valdimarsdóttir kenndi það m.a., og þar með fékk hún nýja sýn á 

hvað væri hægt að gera. Að hennar sögn er oft menningarsnautt úti á landi, og 

sérstaklega á þessum tíma.  

 

Smám saman mótaðist einhver hugmynd um að fara í Kennaraháskólann og gerast 

myndmenntakennari. Fyrst fór hún þó í Fjölbraut í Breiðholti, en ekki á listasvið. „Þá 

tíðkaðist að senda börn til Reykjavíkur í nám og það var valið það sem var stysta 

námið“. Hún hóf nám við Kennaraháskólann og þegar hún fór að leita eftir því hvort 

það væri ekki myndlistarkennarardeild í skólanum var ekki svo. Þær fóru því tvær 

stöllur á fund skólastjóra MHÍ og úr varð að það var settur af stað sumarskóli í fornámi í 

Skipholti. Þar lærðu þær mótun, teikningu og málun. En það var kúrs í grafík hjá 

Ásrúnu Tryggvadóttur sem kveikti á einhverju alveg nýju og þegar farið var í skólaferð 

á sýningu Valgerðar Hauksdóttur í Gerðarsafni hugsaði Elva með sér: „Þetta ætla ég að 

gera“. Síðar fór hún á námskeið fyrir kennara í Varmalandi í Skagafirði, hjá Rikhard 

Valtingojer og Sólrúnu konu hans, í grafík og textíl. Þau hvöttu hana eindregið til að 

fara í myndlist og Ríkhard hjálpaði henni að gera möppu og sagði að hún þyrfti ekki að 

fara í fornámið heldur beint í grafíkdeildina. Þar mætti hún í viðtal hjá Valgerði 

Hauksdóttur sem var yfir deildinni.  

 

Á þessum árum var grafíkdeildin færð yfir í LHÍ og Elva útskrifaðist þaðan árið 2000. 

Eftir það fékk hún sér vinnustofu og vann að sínum verkum en átti með sér þann draum 

að kenna í Myndlistarskóla. Í LHÍ kenndi Jón Reykdal henni og ýtti áfram á þessa braut 

sem hún hefur haldið sig við síðan og snýr að aðferðum í myndlist.  

En hvernig lítur hún á það að vera starfandi myndlistarmaður? „Í náminu var aldrei 

talað um það, en ég lít á það sem vinnu. Þetta er tarnavinna, ég er öguð og legg áherslu 

á rythma, gera plötur, rífa pappír, þrykkja o.s.frv. Ég er ekki góð að koma mér á 

framfæri, var í galleríi ásamt fleirum en fannst það stressandi, var ósátt við það sem ég 

var að gera, fannst ég komin út úr minni myndlist, komin út úr sköpuninni.“  

 

Við ræddum mikið um virðingu fyrir myndlistarmönnum, því við þekkjum það báðar 

hvað það er mikil virðing borin fyrir starfandi og menntuðum myndlistarmönnum 



 

 

erlendis og Elva þekkir t.d. til í Færeyjum og þar er beinlínis borin lotning fyrir þér ef 

þú ert lærður listamaður.  

 

Í lokin spyr ég Elvu að því hvaða 10 atriði skipti hana mestu máli varðandi 

ferilinn/starfið á þessum tímapunkti. 

 

- Vinnustofan 

- Vinnudagur, að vera að vinna 

- Mínar græjur 

- Ekki með afkomukvíða 

- Vera að sýna verk mín á viðurkenndum stað 

- Sýna erlendis 

- Mikilvægt atriði að eiga náinn vin/vinkonu í listinni, eiga í samtali við 

einhvern 

- Fara og sjá/skoða/lesa 

- Hrúga af teikningum 

- Teikna 

 

Daði Guðbjörnsson 

 

Við Daði erum í sama galleríi (Gallerí Fold) og hittumst oft í tengslum við það. Við 

höfum farið saman á listakaupstefnur með galleríinu og ég hef lengi tekið eftir verkum 

hans og fjölbreyttum aðferðum sem ég hef mjög gaman af að velta fyrir mér og skoða. 

Daði hefur átt fjölbreyttan feril sem við komum lítillega inn á í hlaðvarpinu, en hann er 

gríðarleg kanóna og það er erfitt að gera því öllu skil sem hann hefur komið að eða gert 

á sínum ferli. Það sem mér finnst alltaf svo áhugavert er hvernig hann kemur fram í 

starfinu, einhvern veginn alltaf eins og hann er klæddur. Hann er með skýr 

höfundareinkenni, bæði í verkum sínum en líka sem „icon“ eða táknmynd. Hann er 

mjög vinnusamur og það sést á öllu sem hann lætur frá sér að honum fellur ekki verk úr 

hendi. Það vantar aldrei myndir í galleríin sem hann er með verkin sín í, hann gerir stór 

og lítil verk, málverk, grafík og ljósmyndaverk. Ég hafði ekki áttað mig á því fyrr en ég 

ræddi við hann í hlaðvarpsspjallinu að hann er alltaf með þessa arfleifð, fjöltæknina og 



 

 

nýtir sér hana á fjölbreyttan hátt. Meira að segja það hvernig hann kemur fram á netinu 

setur hann fram sem listrænt form. Á margan hátt er hann líka eins og „gömlu 

meistararnir“. Hann hittir félagana einu sinni í viku á Mokka þar sem farið er yfir 

sviðið. Hann hefur skoðanir sem hann er ófeiminn við að láta í ljós á netinu, t.d. á 

facebook. Hann sýnir á stóru söfnunum og er valinn þar á samsýningar, heldur 

einkasýningar í galleríum og tekur líka þátt í Listamessum á öðrum vettvangi, án þess 

að gefa eftir í listrænum kröfum fyrir sig. Að mínu mati tilheyrir hann listaheiminum en 

er líka svoldið „wild card“ eða ólíkindatól sem fer sínar eigin leiðir.  

 

Það er gaman að hitta Daða á heimili hans við Mýrargötu í appelsínugula húsinu, en þar 

er hann með vinnustofu og hefur verið undanfarin 5 ár. Hann hefur ekki alltaf verið með 

vinnustofu heima, en finnst það notalegt. „Einskonar vinnu-stofa“ segir hann og hlær. 

Þegar við ræðum um hvernig hann lítur á starfið segist hann líta á þetta sem vinnustað 

líka eins og í öðrum fyrirtækjum, „ef þú ert búinn að vinna lengi þá er þetta orðið 

rótgróið og samgróið þér. Vinnan er hluti af þér og þér þykir vænt um það sem þú ert að 

gera“. Þá liggur beint við að spyrja hann hvort honum þyki vænt um starfið. Hann er 

fljótur að svara því játandi. En af hverju valdi hann myndlist? Hann er ekki alveg viss. 

Pabbi hans var sjómaður og vildi ekki að þeir bræður veldu sér það starf svo hann vildi 

þá bara verða myndlistarmaður. Hann var þó ekki ánægður með það val heldur, en þó 

vissi hann að Kjarval borgaði alltaf 1 krónu fyrir blaðið og hlyti þar af leiðandi að 

„kunna ekkert á peninga“. En hvað sem öðru líður þá lærði Daði húsgagnasmíði sem var 

praktískt og tók tíma í módelteikningu hjá Hring Jóhannessyni. Hann var ekki fæddur 

handverksmaður að eigin sögn. Komst inn í MHÍ og fór í fjöltæknideild. Sá kennari sem 

líklega var eftirminnilegastur var Óli Lár (Ólafur Lárusson), sem Daði segir að hafi 

verið „ meistari spontant vinnubragða“. Annar myndlistarmaður sem hafði áhrif á hann 

á þeim tíma var Arnolf Rainer, austurrískur myndlistarmaður. Daði fór síðar í 

framhaldsnám til Hollands og var þar í eitt ár. Sá listamaður sem hafði líklega mest 

áhrif á að hann sá myndlistina sem starf var Dieter Roth, en hann fór á 

vinnustofu/heimili hans, þar sem hann þekkti Bjössa Roth (Björn Roth, son Dieters). 

Þar komst hann í kynni við umhverfi sem hafði áhrif á hann „stanslaus vinnustofa, grá 

karton á mörgum borðum og alltaf verið að krota sem hann sá síðar að var listaverk. 

Dieter var mikill „handverksmaður“ þó allt væri í drasli þá gat hann orðið reiður yfir því 



 

 

að verið var að nota pensil vitlaust. Hann bar virðingu fyrir handverkinu. Það þarf að 

kunna reglur og það þarf líka að kunna að brjóta þær.“ Vinnan er skemmtileg að sögn 

Daða og hann kemur oft inn á það í viðtalinu. „Sumum gengur betur en öðrum, fá 

forgjöf. Maður veit ekki af hverju það er.“ Hann vitnar í Erró sem sagði varðandi 

innblástur; „Jú, innblástur, hann er til, en þú verður að vera á staðnum. Svo maður 

verður að sinna vinnunni, vera á vinnustofunni.“  

 

Daði kemur inn á hvaða blanda þurfi að vera til staðar og hver sé lykillinn að velgengni. 

Að einhverju leyti er það líka tíminn, og það er eins og stundum sé einhver þörf fyrir 

ákveðnar myndir. Varðandi endurmenntun kemur hann inn á að skoða myndir, fara á 

sýningar og kannski skoða gömlu listasöguna, en líka ýmislegt sem kemur að 

umhverfisþætti starfsins, svo sem umhverfisvæna liti og önnur efni í tengslum við 

myndlist auk umræðunnar og þöggunarinnar og slaufunarmenningunnar sem hann hefur 

áhyggjur af. „Þetta er kannski ekki besta starf í heimi...en þetta er starf.“ 

 

Magdalena Margrét Kjartansdóttir 

Ég sá fyrst magnaðar kvenmyndatréristur Magdalenu í neðri salnum á afmælissýningu 

Grafíkfélagsins í Gerðarsafni 1999. Þær voru, að mig minnir, þrjár þessar myndir sem 

náðu frá gólfi og upp í loft og voru eitthvað svo öðruvísi. Áhrifin sem þær höfðu á mig 

voru lotning og síðar forvitni um þessa smávöxnu konu sem skapaði þessar stóru 

myndir. Tjáningin var svo hrein og bein en einkenndist líka af húmor og beinskeyttri 

sýn. Síðar kynntist ég henni betur á vettvangi grafíkfélagsins. Hún tók (og tekur) alltaf 

þátt í sýningum sem eru í boði og við höfum líka starfað saman í sýningarnefnd og farið 

erlendis saman í þeim erindagjörðum. Ég komst að því að hún var stóra systir Magnúsar 

Kjartanssonar myndlistarmanns og að þau höfðu unnið að ýmsum verkum saman. Hún 

vinnur mest í grafík, einkum tréristur og steinþrykk, og er alltaf að. Hún hefur komið að 

ýmsum galleríum, stofnaði t.a.m. Start Art ásamt fleirum, og hefur verið í samstarfi við 

ýmsa hópa eins og þegar hún var með vinnustofu á Korpúlfsstöðum undir aldamót. 

Magdalena er dæmi um listamann sem fellur sjaldan verk úr hendi og er nútímaleg og 

tilraunaglöð í leiðinni og hún er fastheldin á sinn miðil. Það var frábært að hitta hana í 

Listamannaspjalli á Korpúlfsstöðum, en þangað er hún komin aftur eftir allnokkurt hlé.  

 



 

 

Hún er alin upp við myndlist og það hafði áhrif á hana. „Hefur alltaf verið í mér“. Hún 

missti föður sinn ungan, en hún man eftir lyktinni sem fylgdi því þegar hann var að 

mála og hann átti gamla liti sem hún notaði og (Magnús bróðir hennar líka), og var þ.a.l. 

hjá ömmu sinni og afa sem safnaði myndlist, var vinur Kjarvals og átti verk eftir hann. 

Afinn átti líka bækur um myndlist, m.a. um hvernig átti að teikna o.fl. „Var alltaf að 

fikta... við ýmislegt skapandi“. Bróðir hennar fór í myndlist, en hún ekki fyrr en seinna, 

eftir að hún eignaðist mann og fjölskyldu.  

 

Magdalena fór í grafíkdeild í MHÍ seint á ævinni, eða fertug. Hana langaði í 

fjöltæknideild en treysti sér ekki; „fannst ég of gömul“. Af hverju grafíkdeildin? 

„Ragnheiður Jónsdóttir sem bjó í næstu götu hafði áhrif. Ég fylgdist með því sem hún 

gerði“. Í grafíkdeildinni var hún alltaf ein og kunni vel við það. Það byrjuðu 11 en allir 

hættu nema hún. Samnemendur voru flottir, m.a. Georg Guðni og Einar Garibaldi. Hún 

fór ekki í framhaldsnám; „fannst ég of gömul“.   

 

Magdalena hefur verið í ýmsum félögum FÍM, Norræna listabandalaginu og 

Grafíkfélaginu. Hún hefur rekið gallerí og stofnaði Start Art og annan félagsskap með 

samstarfskonum af Korpúlfsstöðum.  

 

„Vinnustofan er alltaf hjá mér, heima, á vinnustofunni, í sumarbústaðnum. Hef verið 

með hana á mörgum stöðum í gegnum tíðina, á Korpúlfsstöðum, heima. Nota allt, 

þrykki af gömlum plötum, geri á „einhverjar pjötlur“, nota og endurnota allt. 

Handverkið hafði áhrif. Fyrir mér er vinnustofan prívat innri staður, finnst gott að vera 

ein, þarf að vera ein.“  

 

Hún veltir fyrir sér hvort hún hefði getað gert eitthvað meira, haldið áfram námi en segir 

svo; „ég nennti því ekki. Er að verða áttræð. Ég þarf að borga húsaleigu, vinnustofuna. 

Held bara áfram á kostnað eiginmannsins,“ og hlær við. En menntun er nauðsynleg en 

hún verður ekkert meiri úr þessu. Þegar ég spyr hana hvort hún sé samt ekki alltaf að 

bæta við sig, prófa nýja tækni og halda áfram þróun samsinnir hún því; „jú, líklega“.  

 



 

 

Þegar ég spyr hana hvort hún sé ánægð í starfinu og hvort hún sjái nokkuð eftir því að 

hafa lagt þetta fyrir sig segir hún af krafti: „Það er ekki til í mér eftirsjá. Ég veit ekki 

hvaða starf ég hefði átt að gera annað“.  

 

 

5. Yfirlit og niðurstöður  

 

Í þessum kafla fer ég yfir aðkomu mína að verkefninu, hver var upphafleg ætlun mín, 

hvernig hún þróaðist og skoða kosti þess og galla. Miðlunarleið verkefnisins er 

áhugaverð og þörf að mínu mati og ritgerð þessi styður það. Ég fer yfir 

rannsóknarspurningar og dreg saman svör þáttakenda. Í lokin fer ég yfir þau svör og 

legg fram mína niðurstöðu úr verkefninu um starf myndlistarmannsins og svara 

rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með: Er starf myndlistarmannsins vinna eða 

köllun? 

 

Ýmislegt í þessu ferli hefur komið mér á óvart. Ég lagði upp með að undirbúa hlaðvarp 

með yfirskriftinni Listamannaspjall, þar sem ætlunin var að taka myndlistarmenn tali 

um starf þeirra. Í þeim undirbúningi kynnti ég mér ýmsa sögulega þætti sem snéru að 

menntun, sýningarstöðum, fjölmiðlum og áhrifavöldum í myndlist á því tímabili sem 

þeir voru í námi. Fyrst gerði ég það út frá eigin reynslu, en eftir að hafa tekið viðtöl og 

gert hlaðvarp bætti ég við þeim þáttum starfsins sem snéru að hagsmunamálum 

myndlistarmanna, en allir viðmælendur mínir hafa starfað að þeim um lengri eða 

skemmri tíma. Þetta gerði ég til að skýra enn frekar hversu mikilvægt þetta tímabil var í 

sögu myndlistar, hvað það var sem breyttist í starfinu og og draga fram þá þætti sem 

mér finnst skipta máli. 

 

Það kom berlega í ljós hversu erfitt er að flokka allt sem snýr að starfi 

myndlistarmannsins. Hvað á heima hvar? Það kristallast að einhverju leyti í starfsemi 

SÍM sem telur alls um 950 félagsmenn úr 7 fagfélögum en flestir félagsmenn, eða um 

500, eru þar í gegnum einstaklingsaðild. Málin flækjast enn frekar á vegum hins 



 

 

opinbera þar sem búið er að breyta ráðuneytinu sem þau falla undir í Menningar- og 

viðskiptaráðuneyti, og þar eru verkefnin þegar kemur að menningarstarfsemi.   

 

Í fyrstu drögum og í kynningu á verkefninu var ljóst að það var mjög yfirgripsmikið að 

koma öllu því sem að starfinu lýtur til skila á aðgengilegan máta. Sömuleiðis gat verið 

erfitt að koma til skila ákveðnum fókus í viðtali og kem ég betur inn á það í umfjöllun 

um hlaðvarpið. Þegar allt er komið saman er það hluti af niðurstöðu minni að starf 

myndlistarmannsins hefjist á ákveðnum tímapunkti, sem í þessari greinargerð er talinn 

vera þegar ákveðið er að fara í nám í myndlist, og því ljúki yfir höfuð ekki.  

 

Það er ákveðinn ágalli á verkefni mínu hvað það er persónulegt, en ég tel að það sé 

einnig helsti styrkleiki þess. Það er mjög yfirgripsmikið, það fjallar um persónur og 

lífssöguna með þeirra augum og þá er mikilvægt að koma öllu til skila sem hjálpar við 

að setja inn sögusviðið og við hvað er að glíma. Hefði ég útvíkkað rannsóknina enn 

frekar hefði ég viljað taka næstu kynslóð fyrir líka og skoða muninn á nálgun þeirra, eða 

viðmælendur sem hefðu dvalið langdvölum erlendis, eða jafnvel tekið fleiri þætti inn í.  

 

Við úrvinnslu gagnanna fer ég fyrst yfir heildarniðurstöður sem snúa að sameiginlegum 

ramma, áður en ég rýni í rannsóknarspurningarnar. Ég áttaði mig ekki á því fyrr en ég 

skoðaði gögnin hvað þeir viðmælendur sem ég valdi eiga margt sameiginlegt, og hafa 

t.d. flestir að mestu starfað á Íslandi. Þrír þeirra, C, D og F, fóru í framhaldsnám 

erlendis í styttri eða lengri tíma en komu heim að námi loknu og hafa starfað hér síðan. 

Einn af viðmælendunum, E, er um þessar mundir í framhaldsnámi við LHÍ.   

 

Allir hafa viðmælendur mínir rekið vinnustofur, ýmist sjálfir eða með öðrum, heima hjá 

sér eða að heiman og taka á móti þeim sem vilja skoða myndir/verk þar. Í tengslum við 

rekstur vinnustofunnar verða til ýmis tækifæri hvað varðar sýningahald og tengsl við 

annað fólk, og oft einnig eitthvað erlendis, sýningar eða önnur tækifæri.  

 

Allir viðmælendurnir hafa komið að rekstri listamannarekinna rýma í lengri eða 

skemmri tíma. Þrír listamannanna, F, C og D, eru með verk sín í galleríum, A, E, og B 



 

 

hafa verið með verk sín í galleríum en eru það ekki núna og G hefur að eigin sögn aldrei 

verið með verk sín í galleríum. Hér er ekki lagt mat á hvers konar gallerí er um að ræða. 

 

Hagsmunamál myndlistarmanna hafa verið þeim hugleikin og öll hafa þau komið að 

félagastarfi á ferlinum. A sat í stjórn SÍM og var varaformaður um tíma, B hefur starfað 

fyrir FÍM sem formaður og í sýningarnefnd félagsins, C hefur verið í ýmsum nefndum 

fyrir leirlistafélagið, D hefur verið formaður SÍM og gegnt fjölmörgum trúnaðarstörfum 

fyrir myndlistarmenn, E hefur verið formaður félagsins Íslensk grafík og setið í stjórn 

þess og sýningarnefnd, F hefur verið formaður FÍM og verið í nefndum fyrir félagið 

Íslensk grafík, G hefur verið í sýningar- og verkstæðisnefnd ÍG og gegnt ýmsum 

störfum innan þess félags.  

 

Sýningahald og að vera sýnilegur í myndlistinni er mikilvægur hluti af starfi þeirra þó 

þau séu hvert um sig með mismunandi sýn á hvernig það sé best gert. Hjá A, B og G er 

sýningahald mikilvægur þáttur í starfinu, því þar fer t.a.m. fram sala á verkum. Þessi 

þáttur er hluti af því að vera sýnilegur en ekki endilega í ákveðnu galleríi þar sem hægt 

er að nálgast verk þeirra. Flest eru þau eða hafa verið í hópum sem sýna saman, eða eru 

og hafa verið í félagi þar sem samsýningar eru hluti af starfinu. C, D, og E hafa starfað í 

listamannareknum rýmum sem felast í því að hafa verk til sölu, að vera með ný verk og 

að sitja yfir, mæta á fundi og skipuleggja starfið. E hefur dregið sig út úr því; fannst það 

ekki vera gefandi til lengdar, heldur of mikil pressa og vera farið að hefta sköpunina. 

Hjá C var það hins vegar upphafið að velgengni í starfi og hún hefur verið þar lengi. 

Sýningar og listamannadvalir, ásamt þáttöku í viðburðum eins og Hönnunarmars, eru 

hluti af sýningahaldi. F er ötull við sýningahald og sýnir í söfnum og öðrum sölum.  

 

En þá er að skoða rannsóknarspurningarnar og svörin við þeim: 

 

1. Hversvegna fórst þú í myndlistarnám? Var eitthvað í þínu umhverfi sem hafði 

áhrif á það val?  

Það voru áhugaverð svör sem komu hjá viðmælendunum. Flest höfðu þau alltaf verið að 

teikna og skapa sem börn, líka F sem segist þó ekki hafa hugmynd um af hverju hann 

fór í myndlist. B segir; „Þetta er þekkt stef, ég var alltaf að teikna“, en óljóst hvort 



 

 

myndlist hafi verið beinlínis í umhverfinu, þó það hafi kannski verið skapandi því B 

segir; „Pabbi var alltaf að mála og ég elskaði þessa lykt“. Hann pantaði líka 

listaverkabækur sem hún skoðaði og tók myndir. C segist vera með mikla skapandi 

þörf. Foreldrar hennar hafi verið bóhemar og heimilið barnmargt. Henni gekk ekki vel í 

skóla en var góð í teikningu. „Mamma var alltaf með handavinnu“ og umhverfið var 

skapandi. Þegar þau fluttu í Hlíðarnar fór hún að skoða sýningar á Kjarvalsstöðum. 

Þegar hún fór á námskeið í leirmótun gerðist „eitthvað óútskýranlegt“, kennarinn 

hrósaði henni og hún „gat ekki sofið um nóttina, var svo spennt“. E og B ólust upp úti á 

landi og E segir; „þar var mennningarsnautt umhverfi“, það var engin myndlist í 

þorpinu og E sá ekki myndlist fyrr en löngu seinna. G segir að þetta hafi alltaf verið í 

kringum hana, „var bara alltaf í mér“, því hún er alin upp við myndlist, en afi hennar var 

vinur Kjarvals og keypti verk af honum, en safnaði líka myndlist og keypti bækur. Það 

hafði áhrif. Hún fór í grafíkdeild MHÍ um fertugt og var ein í deildinni, sem hafði áhrif 

á tengslanetið þó hún hafi kunnað vel við að vera ein. A segir að myndlist hafi verið í 

kringum hana, Erró tengdur henni og hún fór t.d. á fyrstu einkasýninguna hans í 

Listamannaskálanum, en hún fór ung að fara á sýningar og það hafði áhrif. Hún vissi af 

þessari þörf og fór fyrst í kvöldskóla FB og síðar í málaradeild MHÍ en útskrifaðist úr 

LHÍ. Öll fóru þau á námskeið í myndlist hjá Myndlistaskóla Reykjavíkur eða annars 

staðar og þar með var teningunum kastað.  Þegar kom að náminu var margt sem hafði 

áhrif, og ekkert eitt sem sameinaði sýn þeirra á hvaða grein þau sóttust eftir. B hóf 

kennaranám í MHÍ en skipti yfir í málaradeild. E lauk kennaranámi frá KÍ en fór löngu 

síðar í grafíkdeild MHÍ sem varð síðar LHÍ og lauk námi þaðan. F lauk námi í 

húsgagnasmíði til að „gera eitthvað praktískt“ en fór síðar í fjöltæknideild MHÍ og 

framhaldsnám í Hollandi og tók módelteikningu á námskeiðum hjá Hring, en segist ekki 

hafa verið „fæddur handverksmaður“.  

 

2. Hverjir voru helstu áhrifavaldarnir í náminu og af hverju? 

Þegar í skólann var komið var mismunandi hvort viðmælendur fundu sig í náminu eða 

skiptu um deild, með hverjum þeir áttu samleið og hvaða kennarar kenndu þeim. 

Samnemendur höfðu áhrif, en ekki ber öllum saman um hvort þeir hafi verið 

áhrifavaldar að því að þau héldu áfram í myndlist. F segir t.d. að þeir sem voru 

samferða honum í náminu séu ekki áhrifavaldar að því að hann hélt áfram í myndlist þó 



 

 

hann hafi tengst þeim mörgum á ferlinum, það hafi komið seinna. A minnist á 

samnemendur sína sem hafi verið farsælir í starfi og árgangurinn var öflugur. 

Gestakennarinn Karin Kneffel hafði mikil áhrif á sýn hennar og kynnti hana fyrir t.d. 

verkum Gerhard Richter, og Birgir Andrésson kenndi við deildina og var frábær. B fór 

17 ára í skólann og byrjaði í kennaradeild, „gæti kannski hugsað sér að vera 

myndlistarkennari“. Eftir tvö ár skipti hún yfir í málaradeild, en kláraði seinna líka 

kennaranámið. Kennarnir höfðu djúpstæð áhrif á hana, einkum Sigurður Örlygsson sem 

var „frábær“ og Björn Birnir sem var „Diebencorn maður og öðruvísi“. Hún nefnir þá 

alla sem áhrifavalda að því að þetta opnaðist fyrir henni sem starf. Þeir voru allir 

starfandi myndlistarmenn, farsælir í starfi og góðar manneskjur, en líka fjölskyldumenn; 

„fyrst þeir geta þetta með fjölskyldu þá get ég það líka“. B nefnir einnig sýningar sem 

hún sá á þeim tíma, t.d. á Kjarvalsstöðum, sem voru frábærar. Nýja málverkið var 

kröftugt á þessum tíma, en það voru líka ýmsir aðrir sem vöktu athygli hennar, svo sem 

Júlíana Sveinsdóttir, Ágúst Pedersen og Kristján Davíðsson. C var mjög ánægð í MHÍ, 

fannst allt gaman. Á námsárunum var hún oft hjá vinkonu sinni, Þóru Sigþórsdóttur, 

sem var með keramikverkstæði í Mosfellsdal og heillaðist af því. E var í LHÍ og fann 

sig þar og fannst kennararnir frábærir og leit upp til þeirra, svo sem Valgerðar 

Hauksdóttur en líka Jóns Reykdal sem var hvetjandi og kynnti hana fyrir nýjum leiðum 

í myndlist sem höfðu mikil áhrif. Samnemendur G, eins og Georg Guðni og Einar 

Garibaldi, byrjuðu í grafíkdeild en fóru svo yfir í málaradeild. Hún keypti sér strax 

pressu, liti og pappír að loknu námi í Hollandi. Hún fór fljótt í grafíksamhengi og var 

með öðrum á grafíkverkstæði hjá Rikhard Valtingojer á Seltjarnarnesi sem var gefandi. 

Hún var og hefur alltaf verið „dugleg að vinna ein“, taka þátt í ýmsu samstarfi og sýna 

og „alltaf að fikta“.  

 

3. Hvað einkenndi tímann í námi og eftir útskrift sem ýtti undir það val þitt að 

verða starfandi myndlistarmaður? Hvað gerði það að verkum að þú hafðir 

möguleika á að starfa í listum að loknu námi og gerir enn? 

Það er misjafnt hvort leiðin var greið strax og ekki gott að setja fingur á hvað það er 

sem skilur á milli með að fólk leggi þetta starf fyrir sig. F talar um ákveðna forgjöf sem 

getur falist í að vera með góð tengsl og fá tækifæri, og verkin falli í kramið. Hann talar 

um „Óla Lár“ sem var meistari „spontant vinnubragða“ og Dieter Roth sem var sterkur 



 

 

listamaður og kenndi í skólanum, en hjá honum kynntist hann „stanslausri vinnustofu“. 

Hann átti ekki von á að geta lifað af myndlist en sýndi í Gallerí Borg 1985, m.a. 

grafíkmyndir, og það gekk vel og boltinn fór að rúlla. A fór strax í að reka vinnustofu 

með samnemendum sínum og sýna og það fór vel af stað. Hún vildi frjálsræði til að 

skapa „á mínum forsendum“. Fékk boð um að kenna myndlist og hefur verið viðloðandi 

það síðan. Hún er með námskeið á vinnustofu sinni og finnst það fullkomið 

fyrirkomulag. B sýnir á Kjarvalsstöðum fljótlega eftir útskrift, ásamt þremur öðrum, og 

síðar í Gallerí Nýhöfn og fékk vinnustofu þar uppi á lofti. C fór út í starfið af þörf, „sá 

ekkert annað fyrir mér“. Það gekk ekki vel fyrst og það var ströggl og dýrt að koma sér 

upp því sem þurfti, en „eftir að ég byrjaði í Kirsuberjatrénu fór að ganga vel“. E átti sér 

þann draum að kenna í Myndlistarskóla, en þegar hún sá verk Valgerðar Hauksdóttur á 

sýningu í Gerðarsafni varð hún fyrir hugljómun, „svona vil ég gera“. Á námskeiði fyrir 

myndlistarkennara hjá R. Valtingojer og Sólrúnu þar sem verið var að gera grafík fékk 

hún mikla hvatningu og örvun til að fara í nám, og hjálp við að skila möppu og komast 

inn í grafíkdeild skólans og það var afdrifaríkt inn í framtíðina og hafði áhrif á að hún 

lagði þetta starf fyrir sig. E segist ekki vera góð í að koma sér á framfæri. Í námi var 

aldrei talað um starfið sem slíkt. Hún hefur alltaf verið öguð og litið á það sem vinnu og 

hefur kennt á barnanámskeiðum með náminu. G hefur að mörgu leyti aðra sýn þegar 

kemur að þessari spurningu. Hún kom sér strax upp vinnustofu og fór að vinna og sýna. 

Fyrirmynd hennar er Ragnheiður Jónsdóttir, bæði hvað varðar verkin hennar og 

myndefnið, en líka það að „hún var með fjögur börn, ef hún getur starfað að listinni þá 

get ég það líka“. 

 

4. Ertu ánægð/ánægður í starfinu? 

F er sá eini af viðmælendum mínum sem talar beinlínis um starf og ber það saman við 

önnur störf. „Þetta er vinnustaður, vinnu-stofa. Vinnan er hluti af þér, þér þykir vænt um 

það sem þú ert að gera eins og í öðrum störfum“. Á öðrum stað segir hann; „þetta er 

vinna en hún er skemmtileg“. Hann segir líka; „veit ekki hvort þetta er besta starf...en 

þetta er starf“. B segist vera ánægð í starfinu, en ekki alltaf hamingjusöm; „þetta er 

skrýtið starf, verð að sætta mig við margt“ og „það þarf að þrauka, þetta er köllun. Það 

koma erfið tímabil, en mér kemur ekki í hug að hætta. Er í öðru starfi með til að eiga 

fyrir leigunni á vinnustofunni. Það skiptir miklu. Fjárhagslega er þetta ekki 



 

 

draumastarfið“. A segist ánægð í starfinu; „hlakka til að vakna og fara á vinnustofuna“. 

Starfinu fylgir einsemd og það er gott að vera í samvistum við náttúruna. C segist 

ánægð í starfinu og fá ótrúlega mikið út úr þessu; „Ég vanda mig, er farin að spara mig. 

Þetta er ákveðin núvitund, maður er að skoða sjálfan sig. Ég er með ágætis umhverfi, til 

í að taka áhættu. Reikna dæmið ekki til enda. Annað hvort hefurðu það eða ekki.“  

 

5. Hvernig horfir þú á það að endurmennta/endurnýja þig í starfi?  

 

E horfir á vinnustofudvalir sem leið í endurmenntun í starfi og að þar sé farvegur til að 

efla tengslanetið. B ber starfið saman við sjálfstæðu leikhópana sem verða að búa sér til 

verkefni. Það sé hluti af endurmenntun í starfinu að fá hugmynd og vinna úr henni. 

Einnig að fara á sýningar og komast helst af og til erlendis í það. Skoða sömu verkin 

aftur og aftur og sjá eitthvað nýtt. En það getur líka verið eitthvað allt annað, t.d. tengt 

náttúrunni, og þá þarf að rannsaka það. A segir mikilvægt að skoða sýningar og bækur 

og talar um „enduruppgötvanir“ málara og tímabila og að það sé gott að komast erlendis 

í aðra tilfinningu. „Það er þó ekki allt sem höfðar til mín“. C segist fara á vinnustofur 

erlendis, svo sem í Japan og Hollandi. „Gott að breyta um umhverfi, ögra mér.“ Þar sé 

önnur stemmning sem myndast. Einnig sé gott að fara á námskeið, svo sem í málun, 

teiknun, skapandi skrifum eða skapandi hugleiðslu. „Það skiptir máli að vera á 

hreyfingu, ef það er of langt á milli þá leiðist mér“. Svo er „forvitni – veit ekki öll 

svörin. Er skítsama hvað öðrum finnst“. F segist skoða sýningar því þær séu „andlegt 

fóður“. Hann kennir myndlist af og til og hefur verið að skoða gömlu listasöguna, en þá 

var önnur hugsun. Svo googlar hann það sem upp á vantar. Honum finnst gott að fara 

erlendis að skoða sýningar, sérstaklega „lítil sveitasöfn í litlum borgum“. Endurmenntun 

hans getur líka snúið að breytingum í tækni, t.d. að prófa vatnsleysanlega olíuliti eða 

vinna dúkristur með umhverfisvænum litum. Hann er virkur á samfélagsmiðlum og það 

er áhugavert að hann lítur á það sem „listaverk“ sem er hluti af hans arfleifð úr 

fjöltæknideild. G er umhugað um hvað verður um grafíktæknina og hvernig sú þróun 

verði þegar endurnýjun er lítil og fáir sem leggja þetta fyrir sig. Þegar ég spyr hana út í 

það hvernig hún líti á endurmenntun eða endurnýjun í starfinu segir hún strax; „ég held 

bara áfram“.  

 



 

 

5.1. Niðurstaðan ....ég held bara áfram 

 

Í þessu rannsóknarverkefni hef ég skoðað starfsvettvang myndlistarmannsins. Með þá 

reynslu sem ég hef í farteskinu valdi ég sjö myndlistarmenn sem mér finnst hafa 

heilmikið að segja um hann og hafa starfað við myndlist frá námi.  

 

Ég gerði eigindlega rannsókn og tók hálfopin viðtöl á vinnustofum og/eða heimilum 

viðmælendanna. Með því að spyrja út í ákveðna þætti sem snúa að því af hverju þeir 

völdu þetta starf er leitað svara við rannsóknarspurningunni: Er starf 

myndlistarmannsins vinna eða köllun?  

 

Fyrirfram bjóst ég við því að svör þátttakenda yrðu einsleit eða á einn veg. Ég valdi 

þýðið út frá ákveðinni sýn minni á myndlistarmenn sem ég tel að hafi verið farsælir í 

starfi. Þeir hafa líka að einhverju leyti verið fyrirmyndir mínar og áhrifavaldar í starfinu; 

hvernig þeir ná að endurnýja sig í listinni, hvernig þeir koma alltaf á óvart, hvernig þeir 

líta á gallerí og aðra sýningarstaði og eru sýnilegir út á við.  

 

Viðmælendur mínir eiga það sameiginlegt að hafa stundað myndlistarnám á Íslandi á 

tilteknu árabili og verið þátttakendur á íslenskum myndlistarvettvangi frá námi. Leitast 

var við að varpa ljósi á það umhverfi sem tók við að námi loknu og hvort það var 

eitthvað sem togaði í þau til að leggja myndlist fyrir sig. Með því að skoða umhverfi 

myndlistar á tilteknu árabili út frá menntun, sýningarstöðum, fyrirmyndum og 

fjölmiðlum er leitast við að varpa ljósi á hvort eitthvað eitt umfram annað hafi virkað 

hvetjandi, orðið þess valdandi að fýsilegt var að leggja myndlist fyrir sig og skapað 

þann vettvang sem þau hafa tilheyrt frá námi. Skipti hagsmunabaráttan sem þau áttu 

sinn þátt í að móta kannski máli?  

 

 

Ég hef sýnt fram á það í þessari skoðun á vettvanginum og þeim utanaðkomandi þáttum 

sem snúa að honum hvað það er margt sem getur haft áhrif á mótun starfsins sem við 

leggjum fyrir okkur. Árin 1980-2006 sem eru til skoðunar gerðist margt sem hafði áhrif 

á utanaðkomandi. Þessi lokaorð sem jafnframt eru yfirskrift þessa millikafla, „ég held 



 

 

bara áfram“, ná því fram í hnotskurn hvað starfið snýst um, hvort sem það er venjulegt 

starf eins og F kemur inn á eða köllun eins og B segir, þó hún viðurkenni líka að starfið 

sé ekki draumastarfið þegar kemur að fjárhagnum. C segir að henni hafi ekki dottið neitt 

annað í hug en segir líka að „hefði ég vitað hvað þetta var mikið mál og dýrt þá hefði ég 

ekki gert það“ og G sem fór seint í nám hefur samt alltaf verið að „fikta“. E langaði að 

kenna í myndlistarskóla og var ekki með stóra drauma, og þó hafa þeir í raun ræst. F 

talar líka um sköpunarverkið í þessu samhengi, að á bak við það sé kraftur og það fari 

eitthvað í gang, eins og sjálfið. Myndin máli sig sjálf.  

 

Þarna komum við inn á köllunina. Bara það hvernig talað er um starfið þegar kemur að 

lýsingum á því gefur til kynna að þetta sé ekki eins og hvert annað starf. Þú veist af 

þessu, þér líður vel við að skapa eða vera í skapandi umhverfi. Lyktin er góð og þú 

gleymir þér við að teikna, mála og skapa. Þú ferð á sýningar af löngun og þær eru 

andlegt fóður. Það býr eitthvað í þér. Köllunin felst líka í því að þú sérð ekki annað starf 

fyrir þér. E segir: „Ég losna bara ekki við þessa þörf fyrir að skapa, vakna með hausinn 

fullan og sofna með hausinn fullan. Hef stundum hugsað að ég vildi vera eins og 

„venjulegt“ fólk, mæta til vinnu og fá launin mín mánaðarlega en er einhvern veginn 

ekki þar.“ B talar um „að þrauka“ og það taka fleiri undir það. Það eru góð tímabil og 

stundum er þetta ströggl, það eru allir sammála um það. A er sú eina sem talar um 

„hugmyndina að myndlist skipti máli“ og að „listin sé krefjandi húsbóndi“.  

 

Sú staðreynd að allir viðmælendur mínir lýsa þrátt fyrir allt afdráttar- og hiklaust yfir 

ánægju í starfi undirstrikar sýn þeirra á að þetta sé eitthvað sem þeir verði að gera. Þetta 

er köllun sem þeir komast ekki undan og veitir þeim ótrúlega fullnægju þrátt fyrir ýmsa 

vankanta sem fylgja starfinu; ótrygga afkoma, strögglið, einmanaleikann sem fylgir því 

og kostnaðinn við að starfa við það. Þrátt fyrir allt þetta eru þeir ánægðir í starfinu.  

 

Þróun og samspil mismunandi þátta í starfi og ferli myndlistarmannsins ýtir undir getu 

hans til að starfa við fagið. Áhugavert er hvernig fullvissa um erindi og innblástur við 

gerð verka og sýn á starfið hefur áhrif. Ýmsir persónulegir hagsmunir geta spilað þar 

inn í, svo sem ákveðin forgjöf, utanaðkomandi aðstæður, fjölskyldulíf og uppeldi. En að 

einhverju leyti er það líka geta myndlistarmannsins sjálfs við að endurnýja sig og fá 



 

 

fullnægju út úr starfinu. Það skiptir líka máli að geta lifað af starfinu. Fjárhagslegir 

bakhjarlar og aðstæður fólks spila þar inn í og við getum haft mismunandi sýn á og 

kröfur um hvað það þýðir. Að endurnýja sig í starfi getur verið að skoða sýningar og 

fara erlendis til að skoða þær, en endurmenntunin er líka inngróin í starfið sjálft því við 

erum alltaf að mennta okkur og búa okkur til verkefni.  

 

Í þessu rannsóknarverkefni um starf myndlistarmannsins var lagt upp með að skoða 

vettvanginn nánar og leita svara við rannsóknarspurningunni: Er starf 

myndlistarmannsins vinna eða köllun?  

 

Niðurstaða mín er sú að starf myndlistarmannsins sé köllun sem er innifalin í 

starfsvettvanginum. Til að sinna þeirri köllun þarftu að vinna mikið og stundum líka 

aðra vinnu með, því afkoman er ótrygg. Ánægjan í starfinu vegur upp á móti þeim 

ágöllum sem eru innbyggðir í vettvanginn og því þarf bara að „halda áfram“. 
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