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Útdráttur 

Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn þar sem tekin voru hálfskipulögð viðtöl við  

fimm starfandi myndlistarmenn um sjálfstæði þeirra og listumhverfi út frá þeim 

hugtökum sem Pierre Bourdieu leggur til grundvallar í greiningum sínum um sjálfstæði 

(e.autonomy) ósjálfstæði/þvingun (e.heteronomy) og stigveldi (e.hierarchy) og svo 

virði (e.value). 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að leita eftir sjónarmiðum valins hóps listamannana á 

þessu hugmyndafræðilega „átakasvæði“ autonome/heteronomy – hinni klassísku 

spurningu sem fylgt hefur listheiminum frá því um miðja 18. öld: hvort listin búi yfir 

sjálfstæðri hugmyndalegri fagurfræði, hversu sjálfstæður listamaðurinn sé gagnvart 

utanaðkomandi áhrifum valds, efnahags, stigveldis eða félagslegs samhengis? Hvernig 

og hvaða utanaðkomandi þættir móta verkefni og störf listamannsins, og er hægt að 

slíta þessi andstæðu hugtök úr samhengi  hvort við annað? Að einhverju leyti er þetta 

hugmyndin, sem í sinni einföldustu mynd hefur verið kölluð „Listin fyrir listina“ (e. 

Art for art's sake). 

Aðferð eigindlegra viðtalsrannsókna var valin og hún byggð á kenningu Pierre 

Bourdieu um, akur hinar listrænnar framleiðslu, til að skapa umgjörð um rannsóknina 

og samtölin. Aðeins fimm myndlistarmenn tóku þátt í rannsókninni, sem er ekki  stór 

sneið úr þýði íslenskrar myndlistarsenu og það kann að takmarka sjónarhornið, en allir 

viðmælendur hafa starfað lengi að myndlist og átt samfelldan og farsælan feril sem 

listamenn sem gaf á móti færi á  að kafa dýpra í reynslu þeirra af glímunni við 

hugmyndaheiminn. 

 

Það er skýr niðurstaða samtalsins að umræðan um sjálfstæða fagurfræði eða myndheim 

er mjög lifandi meðal þessa hóps myndlistarmanna með jákvæðum formerkjum. Ríkur 

hluti af starfi þeirra er að endurskoða og meta eigin hugmyndaheim, endurskapa 

hann og þróa og það er sambland þekkingar og meðvitaðrar umræðu við 

undirmeðvitund eða umhverfi sitt. Öll leggja þau mikið á sig til að verja sitt rými fyrir 

utanaðkomandi áhrifum og sú tilhneiging að rjúfa á milli afkomu eða áhrifa viðskipta 

og fjármagns til að vernda þeirra eigin sjálfsprotna hugmyndaheim er áberandi. 

Lykilorð: sjálfstæði, ósjálfstæði, hugmyndaheimur, virði, táknrænt auðmagn, 

listheimur, listakur.  
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Abstract 

This thesis is a qualitative interview study, in which semi-structured interviews were 

conducted with five working artists in the visual art field, about their independence (e. 

autonomy) and art,  based on the concepts that Pierre Bourdieu uses in his analyzes of 

autonomy,  heteronomy, hierarchy and value. 

The purpose of this study is to seek the views of those artists in this ideological "conflict 

zone" autonomy/heteronomy - this classic question that has accompanied the art world 

since the mid-eighteenth century, whether art has an independent ideological aesthetic, 

how independent the artist is to external influences, power , economic, hierarchy or 

social context? How and what external factors shape the artist's tasks and work, and 

will these opposing concepts be taken out of context with each other? To some extent, 

this is the idea, which in its simplest form has been called, "art for art's sake". 

A choice was made to use Pierre Bourdieu's theory of the field of artistic production in 

order to give the study a frame. The artists who participated in the study are all working 

visual artists,  who entered the field following the transformation with rise of 

conceptual art at the middle of the last century, and their art  is greatly  in the spirit of 

that change 

The main results of this study are that the debate about independent aesthetics or the 

visual world is very much alive among artists in a  positive perspective. It is a rich part 

of their job to reconsider, evaluate their own world of ideas and recreate and develop 

it, and that is a combination of knowledge and conscious discussion with their 

subconscious or environment. They all put a lot of effort into defending their working 

space from outside influences, and there is a noticeable tendency to break between the 

results or the effects of business and capital in order to protect their own spontaneous 

world of ideas. 

Keywords: Autonomy, Heteronomy, World of ideas, Value, Symbolic capital 
Artworld, Art field. 
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Formáli 

 

Rannsókn þessi er 30 eininga lokaverkefni í menningarstjórnun við Háskólann á 

Bifröst. Kenningar Pierre Bourdieu eru þess eðlis að þær hreyfa með undarlegum hætti 

við manni sem hefur reynslu af listsköpun og menningarstjórnun. Á sama tíma og 

kenningarnar eru svo skýrar í framsetningu og hugsun eru þær þversagnakenndar og 

jafnvel ögrandi, í það minnst kölluðu þær á mig að reyna með einhverjum hætti að horfa 

til þeirra og fá sjónarmið og reynslu listamanna af þeim átökum sem Bourdieu dregur 

upp í greiningu sinni.  

Það stendur mér nær að kafa ofan í þetta efni. Ég hef undanfarin ár starfað sem forseti 

Bandalags íslenskra listamanna og þar á undan sinnti ég störfum fyrir félög listamanna, 

og þá sérstaklega sviðslistafólks. Ég er útskrifaður leikari og hef unnið sem leikari, 

leikstjóri og rekið leikhús í sjálfstæðu senu sviðslistana nánast allan minn feril. Ég er 

einnig menntaður gullsmiður og rek vinnustofu með sýningarrými fyrir 

myndlistarmenn, svo að því leyti tengist fagurfræðiumræðan einnig mínu persónulega 

sýsli á hverjum degi.  

Umræða um sjálfstæða fagurfræði og hvernig hún er lesin með gleraugum hvers tíma 

er áhugaverð fyrir margra hluta sakir og fyrir utan að snúa beinlínis að mínu áhugasviði 

og reynslu er orðræðan um fagurfræðina og hlutverk hennar í menningarstjórnun og 

menningarpólitík ákaflega mikilvæg.  

Það verður áhugavert að taka þessa vinnu með sér áfram inn í komandi störf og það er 

af nógu að taka í framtíðinni að rannsaka og kanna á þessu sviði. 

 

Reykjavík,  6. mars, 2022 

Höfundur  
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Þakkir  

 

Það er mörgum að þakka í svona verkefni og þá kannski fyrst öllum viðmælendum, 

fyrir að taka svo ljúflega í þetta samtal og örlæti þeirra á hugsanir sínar. Allir kennarar 

við menningarstjórnunarnámið á Bifröst,   allt það efni sem þeir hafa farið í með okkur 

nemendum á þessum tveggja ára tímabili hefur reynst mér mikill og góður sjóður, þrátt 

fyrir að námið hafi farið óþarflega mikið fram í fjarvinnu vegna heimsfaraldurs.  

Leiðbeinanda mínum, Nirði Sigurjónssyni, þakka ég vel fyrir leiðbeiningar og 

handleiðslu. Margréti Örnólfsdóttur fyrir próförk og yfirlestur og Sigríði konunni minni 

fyrir yfirlestur og þolinmæðina á lokametrunum. 
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1. Inngangur.  

 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður stiklað á stóru í uppbyggingu hennar og gerð grein 

fyrir markmiðum rannsóknarinnar og aðferðafræði, einnig verður stuttlega gerð grein 

fyrir fræðilegum bakgrunni og rök færð fyrir mikilvægi og tilgangi rannsóknarinnar. 

 

1.1. Tilgangur  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að leita eftir sjónarmiðum nokkurra myndlistarmanna 

á hinu hugmyndafræðilega „átakasvæði“ autonome/heteronomy – þeirri klassísku 

spurningu sem fylgt hefur listheiminum frá því um miðja 18. öld: Hvort listin búi yfir 

sjálfstæðri hugmyndalegri fagurfræði og hversu sjálfstæður listamaðurinn sé gagnvart 

utanaðkomandi áhrifum, valds, efnahags, stigveldis eða félagslegs samhengis? Hvernig 

og hvaða utanaðkomandi þættir móta verkefni og störf listamannsins, og hvort þessi 

andstæðu hugtök verði slitin úr samhengi hvort við annað? Að einhverju leyti er þetta 

hugmyndin,  sem í sinni einföldustu mynd hefur verið kölluð „Listin fyrir listina“ (e. 

Art for art's sake). 

 

1.2. Lýsing á verkefninu.  

Rannsóknin var framkvæmd með viðtölum við fimm íslenska myndlistarmenn sem allir 

eru starfandi og virkir í íslenskri myndlistarsenu. Tilgangurinn var að leita eftir 

sjónarmiðum þeirra og reynslu til þessa verkefnis – að halda sjálfstæðum myndheimi 

og fagurfræðilegu (e. aesthetic) forræði yfir starfi sínu og hvort það sé yfirleitt hugsun 

í þeirra starfi? Til að halda utan um ramma þessarar hugsunar er lagt upp með 

félagsfræðilegt leiðarkerfi Pierre Bourdieu um „akur hinnar skapandi framleiðslu“ (e. 

field of cultural production) (Bourdieu & Johnson, 1993). Gerð er stuttleg grein fyrir 

öðrum hliðstæðum kenningum félagsfræðinnar og líka reynt að varpa örlitlu ljósi á 

sögulegt samhengi hugmyndarinnar um hina sjálfstæðu fagurfræði.  
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Hugmyndin rekur upphaf sitt til aðgreiningar Immanuels Kant (Haskins, 1989) og hefur 

tekið á sig margar myndir í hugmyndasögu vesturlanda en í þessari rannsókn heldur 

rannsakandi sig þó við hinn félagsfræðilega hluta orðræðunnar, þó vissulega hafi listin 

sjálf tekist á við þessa glímu innan sinna raða sem valdið hefur margslungnum deilum 

um fagurfræði og ytri áhrif (Gunnar J. Árnason, 2017). 

 

1.3. Rannsóknarspurning og markmið 

Íslenskur listheimur er ungur. Skáldskapur hefur vissulega verið sterkur hluti af 

sjálfsmynd þjóðarinnar frá upphafi vega, en sjónlistir fara ekki að afla sér virðingar eða 

stöðu fyrr en undir lok 19. aldar eða í byrjun þeirrar 20.  

Þegar borgarstjórn Kaupmannahafnar gaf Íslendingum afsteypu af styttu Bertels 

Torvaldsen, 1874, í tilefni þúsund ára byggðar Íslands var ekkert listaverk á opinberu 

svæði í landinu, ef frá eru taldar altaristöflur og kirkjumunir (Júlíanna Gottskálksdóttir, 

2011). Fyrstu skrefin í átt til íslenskrar samtímalistar má rekja til upphafs 20. aldarinnar 

og eitt viðmið er gjarnan haft sem merki um upphaf atvinnumyndlistar, en það er sýning 

Þórarins B. Þorlákssonar sem hann hélt í Reykjavík, aldamótaárið 1900 (Júlíanna 

Gottskálksdóttir, 2011). Það er fyrsta opinbera myndlistarssýning íslensks listamanns á 

Íslandi.  

Skömmu fyrir aldamótin 1900 óx úr grasi hópur myndlistarmanna sem fyrst gerði 

listina að ævistarfi. Og þó þjóðlegar áherslur séu áberandi í mörgum verka þessarar 

kynslóðar í upphafi, varð atburðarásin ótrúlega hröð fyrstu ár aldarinnar, sem er líka í 

anda þeirra umbrota sem almennt áttu sér stað í heiminum. Jóhannes Kjarval 

útskrifaðist frá listaakademíunni í Kaupmannahöfn 1917, sama ár og gosbrunni (e. 

fontaine) Marcel Duchamp´s var hafnað á sýningu Society of Independent Artist´s í 

York. Þetta augnablik er stundum nefnt sem ákveðið rof í listasögunni, en það má allt 

eins kalla það nýja opnun – ný og sjálfstæð hugmynd sem opnar fyrir nýjar lendur og 

framgang hugmyndalistarinnar (Ruth Brandon, 2022). Svo segja má að samtímis því 

að vísir að myndlistarsenu hafi verið að skapast á Íslandi hafi  veröldin verið komin á 

fleygiferð í hugmyndafræðilegt  endurmat á fagurfræðinni.   

Síðan hefur mikið mikið vatn runnið til sjávar. 20. öldin var viðburðaríkur tími sem 

kollvarpað hugmyndum okkar ítrekað með uppgangi, átökum og falli stórra 

hugmyndakerfa,  upplausn og sameiningu þjóðríkja, framgangi tækni sem breytt hefur 
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samskiptum okkar og upplýsingum með hætti sem enginn sá fyrir í upphafi aldarinnar. 

Það er í þessum fellibyl hugmynda sem viðmælendur rannsóknarinnar hafa starfað og 

kannski mikið á herðar þeirra lagt að greina hvort fagurfræðin eða myndheimurinn sé 

óháður eða búi yfir sjálfstæðum „vilja“. En markmið rannsóknarinnar er að kanna 

afstöðu viðmælendanna til framangreinds og hvort upplifun þeirra og reynsla varpi ljósi 

á hvort þetta fyrirferðamikla hugtak í hugmyndasögu samtímans sé raunverulegt og þá 

hvernig það birtist listamönnunum í þeirra daglegu glímu.  

Því hljómar rannsóknarspurningin svona ?  

Hversu sjálfstæður er listamaðurinn gagnvart utanaðkomandi áhrifum, valds, 

efnahags, stigveldis eða félagslegs samhengis? Hvernig og hvaða utanaðkomandi 

þættir móta verkefni og störf listamannsins, og verða þessi andstæðu hugtök sjálfstæðis 

(e.autonomy)  og ósjálfstæðis (e.heteronomy) slitin úr samhengi hvort við annað? 

 

1.4. Kynning á aðferðafræði rannsóknar  

Rannsóknin var eigindleg rannsókn, (e. qualitative research interviews). Tekin voru 

hálfopin viðtöl (e. semi structured) við fimm starfandi myndlistarmenn í Reykjavík sem 

allir hafa starfað lengi í íslenskri myndlistarsenu. Valið var að fá til samtalsins nokkuð 

þröngan hóp, í þeim skilningi að allir þessir myndlistarmenn eru á svipuðum aldri og 

tilheyra sömu kynslóð listamanna. Þessir listamenn starfa líka flestir á sviði 

hugmyndalistar, þó þeir vinni allir í mjög mismunandi efni. Í hópnum voru tvær konur 

og þrír karlmenn.  

Það má færa rök fyrir  því að svo einsleit sneið úr hópi listamanna gefi ef til vill ekki 

góða heildarmynd eða yfirsýn yfir myndlisartheiminn, en á móti kemur að reynsla 

og  stöðugleik í ferli þessa hóps gefur rannsakenda færi á að sækja á dýpið í 

reynslubanka listamannan. 

Hugtökin sem unnið var með í spurningunum voru sóttar beint í lykilhugtök í 

kenningum Pierre Bourdieu. Þar sem spurningarnar voru opnar var hægt að sækja dýpra 

og leyfa viðtölunum að þróast eftir því sem andinn blés viðmælendum í brjóst.  

Viðtölin fóru fram á vinnustofum listamannanna og voru skrásett nákvæmlega og 

greind í þemu, sem þó fylgdu nokkuð hugtökunum sem kenningar Bourdieu sköffuðu 

umræðunni. 
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1. 5. Fræðilegur bakgrunnur  
 
 
Í upphafi fræðilegs kafla ritgerðarinnar er örlítil söguleg samantekt um hugmyndina um 

sjálfstæða fagurfræði listarinnar. Þessi hugmynd sem fæðist um miðja 18. öld hefur 

ferðast eftir fjölbreyttum leiðum um listaheiminn til dagsins í dag og í raun er hægt að 

taka þetta viðfangsefni ýmsum tökum. Í  þessari rannsókn er valin sú leið að leggja til 

grundvallar hugmyndir sem eiga upphaf sitt í hugmyndum  strúktúralistanna, 

félagsfræðiskóla, sem hafði mjög mótandi áhrif á félagsfræðikenningar Evrópu í 

upphafi 20. aldarinnar. Pierre Bourdieu tilheyrir þeim skóla og er sá sem lagði 

listheiminum til kenningarnar um hinn „listfræðilega framleiðsluakur“, Field of 

cultural production  (Bourdieu & Johnson, 1993), sem er leiðarstef rannsóknarinnar.  

Margir hafa tekist á um þessa greiningu og reynt er að varpa stuttlega ljósi á þær 

gagnrýnisraddir, en um leið er gerð grein fyrir kostum þess að nýta kenningar Bourdieu. 

Einnig eru tilteknar nokkrar aðrar kenningar til að greina frá þeim fjölbreytileika sem 

félagsfræðin býður upp á og hvernig þær endurspegla listheiminn með öðrum hætti. Í 

fræðikaflanum er líka fjallað stuttlega um rannsókn (Wainwright et al., 2006) sem gerð 

var á „híbýlum“ ballettdansara í London. Þetta hugtak híbýli er þýðing á hugtaki 

Bourdieu "habitus" en það er ein grunnkenning hans sem hann byggir flestar sínar 

rannsóknir á (Pierre Bourdieu, 1984). Það er afar vistfræðilegur blær á öllum hugtökum 

Bourdieu, sem gefur greiningu hans ákveðið sjónarhorn.  

 

 

1.6. Rökstuðningur og hagnýtt gildi 
 
Félagslegar greiningar eru í eðli sínu greiningar á umhverfi listarinnar, séð með augum 

þess sem stendur utan við akurinn. Tilgangur þessarar rannsóknar er að sjá þetta sama 

umhverfi frá sjónarhorni þess sem starfar innan listheimsins og draga fram hversu ríkur 

eða meðvitaður  þátturinn um sjálfstæði/frelsi hugarheimsins sé meðal listamanna. Þær 

félagslegu greiningar sem  gerðar hafa verið nota gjarna þessi hugtök til að greina 

umhverfið – fagurfræðilegt frelsi eða sjálfstæði, vs. ytri áhrif (autonomy/heteronomy), 

innra og ytra virði (value) og svo stigveldið (hierarchy), sem einhverskonar mælikvarða 
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árangurs eða áhrifa innan „akursins“.Þetta eru allt hugtök sem eru framarlega í aðferð 

Bourdieu en birtast með öðrum hætti í öðrum skólum félagsfræðinnar.  

Í þessu flókna vistkerfi listarinnar byggir listamaður upp hugmyndaheim, í þessu tilfelli 

myndheim. Er sá hugmyndaheimur mótandi fyrir hugmyndaheim samtímans, eða 

öfugt? Getur listin sjálf haft sjálfstæða hugmyndafræðilega stöðu án ytri áhrifa? Smíðar 

listin hugmyndaheim samfélagsins eða er listin afsprengi  gefinna samfélagslegra 

hugmynda, þetta eru hænan og eggið sem togast á um frumkvæðið í orðræðunni.   

Fyrir umhverfi menningarstjórnunar hefur þessi rannsókn fyrst og fremst hagnýtt gildi 

fyrir orðræðu menningar og orðræða menningar er mjög mikilvægt verkfæri við 

ákvarðanatöku og skipulag, sérstaklega í stjórnsýslu og á menningarpólitískum 

vettvangi (Bjarki Valtýsson, 2011). 

Flest ríki Evrópu hafa menningarstefnu, byggða á reynslu, þekkingu og aldalöngum 

átökum og sögu. Um menningarstefnu, lög og reglugerðir er tekist á. Stjórnmálamenn 

fara með ákvörðunar- og framkvæmdavald og til er sú skoðun að stefna þeirra í 

málaflokki menningar birtist eingöngu í fjárlögum og ákvörðunum um útdeilingu 

opinbers fjármagns (Haukur F. Hannesson, 2009). En þær ákvarðanir byggja gjarna á 

menningarstefnu, sé hún til, og hún byggir á samtali og oft umdeildu ferli.  Dýpri 

þekking á listinni, eðli hennar, fjölbreytileik og uppsprettu, getur bara dýpkað 

orðræðuna. Þannig hefur rannsóknin fræðilegt gildi sem rannsókn á hugmyndum og 

hagnýtt gildi hennar er að breikka grundvöll orðræðu. 

 
 
1.6 Uppbygging ritgerðar  
 
Ritgerðinni er skipt upp í þrjá meginkafla.  Í fyrsta kafla hennar, inngangi, er stiklað á 

stóru um efni ritgerðarinnar og gerð lauslega grein fyrir innihaldi og uppbyggingu 

kaflanna.  

Í kafla tvö er farið yfir fræðilegan grunn rannsóknarinnar, rakin saga hugmyndarinnar 

í grófum dráttum, kynntar til leiks þær félagslegu kenningar sem til grundvallar liggja 

í rannsókninni og dregin upp lausleg yfirlitsmynd af efnahagslegu landslagi íslenskrar 

samtímamyndlistar.  

Í þriðji kafla er farið yfir aðferðafræði og hvernig rannsóknin var framkvæmd, 

viðmælendur kynntir og  stuttlega gerð grein fyrir bakgrunni þeirra. 
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Fjórði kaflinn er rannsóknarkaflinn með niðurstöðum, greiningu viðtala við 

listamennina og þeim gerð skil í umræðukaflanum og borin saman við fræði 

rannsóknarinnar.  

 

2. Fræðilegur grunnur 

 

2.1 Söglegt samhengi  

Það er upplýsandi í byrjun að setja þetta hugtak fagurfræði (e. aesthetic) í sögulegt 

samhengi,  átta sig á því hvaðan það kemur inn í menningarumræðuna og hvernig það 

öðlast sess sem sjálfstætt viðfang í listumræðunni. Í fyrrihluta þessa fræðikafla verður 

stiklað á stóru í sögu hugtaks fagurfræðinnar og hvernig það hefur ferðast í gegnum 

hugmyndasögu vesturlanda upp að strönd Pierre´s Bourdieu.  

 

2.1.1. Immanuel Kant  

Hugmyndin um listina sem sjálfstæða uppsprettu hugmynda, að starf listamannsins lúti 

engum lögmálum öðrum en hans eigin hugmyndaheimi hefur verið fyrirferðamikil 

kenning, eða hugmynd, í menningarsögunni um langa hríð. Immanuel Kant (1724–

1804) leggur grunninn að þessari hugsun í bók sinni Gagnrýni hreinnar skynsemi 

(Kritik der reinen Vernunft) sem út kom árið 1781. Þar aðgreinir Kant veruleikann í 

hlutlægan og huglægan og boðar þá  hugmynd að veröldin eins og hún er, sé í raun og 

veru ekki sú sem við sjáum og skynjum, hinn rétti veruleiki sé í rauninni sá sem við 

upplifum. Þessi aðgreining á veröldinni eins og hún er, og þeirri veröld sem við 

skynjum, lagði grunninn að hugmynd sem hann setur fram síðar í bók sinni Gagnrýni 

dómgreindarinnar (Kritik der Urteilskraft, 1790). Í þeirri bók birti Kant þá kenningu 

sína að listamaðurinn búi yfir sjálfstæðum skáldskap og listfengi sem lúti ekki öðrum 

lögmálum en hans eigin frumleika, ímyndunarafli og fagurfræði (Þröstur Helgason, 

1997). Fullyrða má að með útkomu Gagnrýni dómgreindarinnar hafi Kant lagt 

grunninn að fagurfræðinni (e. aesthetic) sem sjálfstæðri hugsun í heimi hugmyndanna 

og skapað jarðveg þeirrar hugsunar að  listamaðurinn búi yfir þessum eiginleika 

skáldskaparins, sem sé andstæður rökhugsun og skynsemi upplýsingaaldarinnar – hann 

geti sett fram fagurfræðilegar hugmyndir sem nái lengra en frummyndin sjálf, þ.e. 
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náttúran. Þessi hugmynd verður kjarni rómantísku stefnunnar sem fylgir í kjölfar 

skynsemis-hugmynda upplýsingaaldarinnar, sem þó Kant tilheyrði (Gunnar J.Árnason, 

2017). 

Með innleiðingu fagurfræðinnar sem sjálfstæðrar hugsunar í hugmyndaheiminn varð 

listin að sjálfstæðu heimspekilegu og félagslegu viðfangi. Þessi aðgreining hugmyndar 

og veruleika markar upphafið að sjálfstæðu ferðalagi fagurfræðinnar í gegnum 

menningarsögu vesturlanda og hvernig hin ýmsu kerfi stjórnmála, heimspeki  og 

félagsfræðilegra hugmynda takast á við hana. 

Á þessu ferðalagi, sem á köflum hefur verið stormasamt, hafa listamenn svo ýmist reynt 

að aðgreina sig og verk sín frá öðrum mótandi samfélagshugmyndum eða gangast við 

þeim og jafnvel beita listinni markvisst í samfélagslegum eða pólitískum tilgangi. Um 

þetta hefur verið tekist á bæði innan listarinnar og utan hennar (Irving Singer, 1954). 

Hvenær er listamaðurinn frjáls í sínum verkum og starfi, hvenær er hann undir áhrifum 

og hversu víðtæk eru þau áhrif?  

 

2.1.2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel  

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), sem birtir greinar sína í kjölfar kenninga 

Kants, nálgaðist viðfangsefnið fagurfræði með öðrum hætti. Hann mótar hugsun sína 

og afstöðu út frá hugtakinu list frekar en fagurfræði og þá helst listarinnar sem 

fræðigreinar. Hegel vildi setja verk listamanna í sterkara samhengi við menningu þess 

umhverfis sem þeir tilheyrðu og ekki síður vildi hann sjá listina í sögulegu samhengi. 

Hann hélt því fram að í listinni leyndist innri „sannleikur“  og þannig bæri listin með 

sér sjálfstæða innri rökvísi sem sameiginleg væri öllu mannkyni og birtist endurtekið í 

verkum listamanna (Gunnar J.Árnason, 2017). Þessi hugsun um félagslegt og 

menningarlegt samhengi og áhrif listarinnar, sem Hegel setur fram svona skömmu eftir 

aðgreiningar-hugmynd Kants, má segja að sé að einhverju leyti andstæð hugmynd 

Kants, eða kenningu hans. Hegel boðar að hin fagurfræðilega þekking sé ekki bundinn 

einhverskonar yfirburðainnsæi einstaklingsins, heldur sé hún sameiginleg vitund – innri 

fagurfræðileg þekking sem búi í listinni. Það er síðan ákveðin samsvörun í kenningum 

Hegels og þeim sem  birtust seinna í skoðunum félagsfræðinnar í lok 20. aldar, eins og 

fram kemur síðar í þessum kafla um félagslegt samhengi í fagurfræði og störfum 

listamanna. Með þessu er Hegel kannski aðeins að losa eignarhaldið sem Kant færði 

listamanninum á hugtakinu og gefur því aukið frelsi og sjálfstæði.  
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2.1.3 20. öldin  

20. öldin var mikill umbrotatími stórra hugmyndakerfa og í listheiminum snérust átökin 

að einhverju leyti um ytra hlutverk listarinnar, þátttöku hennar og listamanna í pólitísku 

og félagslegu samhengi. En innri átök eru ekki síður einkennandi fyrir öldina, átökin 

um fagurfræði og stefnur innan listarinnar; milli fortíðar og nýrra tíma, hugmynda 

módernista, sem svo aftur greinast í fjölda undirstefna sem tókust á innbyrðis og út á 

við. Í þessari rannsókn er þeim kafla átakanna lítill gaumur gefinn, en frekar horft til  

félagsfræðilegra þátta og ágreiningsins um hvernig það birtist í fagurfræðinni, eða 

kannski öllu heldur hvernig fagurfræðin varð að bitbeini stéttarbaráttu.  

Fram að 20. öldinni hafði fagurfræðin sem viðfang fest sig í sessi sem hluti af 

hugmyndafræðilegri hugsun og því óhjákvæmilega hluti af  átökum aldarinnar með allri 

þeirri ólgu og togstreytu sem henni tilheyrðu.  Með aukinni iðnvæðingu, tækniþróun og 

möguleikum í framleiðslu breyttust líka mörkin og menn tókust á um hvað kalla mætti 

list og/eða framleiðsluvöru, sem flækti, eða auðgaði, umræðuna enn frekar. Þetta helst 

síðan aftur í hendur við baráttu nýrrar stéttar verkafólks sem er að verða til og 

sjálfsmyndar hennar (Walter Benjamin, 1969). 

Í upphafi 20. aldarinnar voru hugmyndir sósíalista, í anda kenninga Karl Marx, mjög 

áberandi í umræðunni varðandi hlutverk listarinnar í, og þá sérstaklega, sjálfsmynd 

hinnar nýju stéttar verkafólks. Meginstef hugmynda sósíalista var að allt sem maðurinn 

tæki sér fyrir hendur væri í eðli sínu pólitískt og þeirri hugmynd var hafnað að aðgreina 

mætti hugmyndaheiminn og veruleikann með þeim hætti sem Kant hafði sett fram og 

þróast hafði á rómantíska tímanum, bæði meðal listamanna og heimspekinga. György 

Lukács (1885–1971), sem var einn af upphafsmönnum Frankfurtarskólans, staðfestir 

þessa hugsun í hugmynd sinni um “ideology”, þar sem hann hélt því fram að ákveðin 

hugmyndafræði (e.ideology) skapaði falska mynd af „náttúrulegri“ skipan 

samfélagsins, borgarastéttinni í hag. Lukács hélt því fram að ákveðin hugmyndafræði 

viðhéldi stöðu borgarastéttarinnar með ákveðnum minnum eða „ideum“. Hin nýja stétt 

verkafólks ætti sér ekki fyrirmyndir í þessum hugmyndaheimi og lausnin væri 

skilyrðislaust  raunsæi, sem væri hugmyndafræði sem verkafólk finndi samsvörun í og 

þjónaði þeim félagslegu breytingum semþyrftu að eiga sér stað.  (Gunnar J.Árnason, 

2017). Hugmyndafræðin sem Lukács nefnir „ideology“ er ekki einföld hugmyndafræði 
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um félagslegar áherslur eða pólitísk viðhorf, heldur á hugtakið við um „ideur“, eða 

fyrirmyndir, sem skapast hafa í heimi hugmyndanna. Það má þá allt eins spyrja sig 

hvort það sé ekki ein skilgreiningin á sjálfstæðri fagurfræði? Marxistar voru aftur á móti 

þeirrar skoðunar að þessi heimur væri svo tengdur sögulegu hlutverki sínu, að viðhalda 

valdi og kúgun, og nátengdur fagurfræði borgarastéttarinnar að hann ætti enga 

samsvörun með reynslu fólks úr stéttum verkafólks.  

 

2.1.4  Fankfurtarskólinn 

Félagsfræðingar sem aðhylltust hugmyndir Frankfurtarskólans, sem var Marxísk 

hugmyndafræði, voru almennt á þessari línu og kenningar Bourdieu, sem fjallað  verður 

um hér síðar, eru mjög í anda þeirra hugmynda, enda hefur hann gjarnan verið kenndur 

við  skólann.  

Forsvarsmenn Frankfurtarskólans lentu fljótlega í innbyrðis átökum um hlutverk 

fagurfræðinnar og listarinnar í stéttskipan samfélagsins. Hin afdráttarlausa skoðun 

strúktúralista, um að hin nýja stétt þyrfti raunsæja fagurfræði til að aðgreina sig frá 

hugmyndum borgarastéttarinnar, varð fljótlega aðþrengjandi og skapaði átök meðal 

listamanna sem aðhylltust marxískar hugmyndir að listrænu svigrúmi innan hins þrönga 

ramma sósíalimans (Adorno, 1977). Theodor Adorno, einn frumkvöðla skólans, 

hafnaði ekki hinu sjálfstæða fagurfræðilega lífi sem byggi innra með listinni og tókst á 

um sjálfstæðið (e. autonomy) við félaga sína sem aðhylltust Marxíska hugmyndafræði 

þess tíma. Sá ágreiningur snérist fyrst og fremst um hversu bundin fagurfræðin væri 

hinum borgaralegu hugmyndum og um leið útilokandi fyrir nýja stétt verkafólks. Um 

þetta tókust þeir á, félagarnir Adorno og Walter  Benjamin (Adorno, 1977). Því þrátt 

fyrir að þá greindi ekki á um sósíalískt þjóðskipulag, þá tókust þeir á um hlutverk 

listarinnar og fagurfræðinnar í þeirri baráttu. Það sem einnig litaði ágreining þeirra voru 

sjónarmið Benjamins að tækninýjungar opnuðu almenningi nýjan og áður óþekktan 

aðgang að list og menningarefni sem væri mikilvæg sjálfsmynd nýrrar stéttar, en 

Adorno hafði efasemdir og taldi að þessi nýja miðlun menningarefnis drægi enn frekar 

úr grunntóni listarinnar, hinu innra lífi sem í henni byggi (Adorno, 1977)  og Adorno 

talaði fyrir. Þetta er ágreiningur sem síður en svo hefur dregið úr, að takast á um hvort 

framleiðsla og dreifing rýri gildi og virði listarinnar og kannski endurspeglast það hvað 
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skýrast nú í seinni tíð í átökum um hina pólitísku orðræðu um hugtakið „skapandi 

greinar“.   

Þeir listamenn sem á fyrri hluta 20. aldarinnar aðhylltust hið félagslega hlutverk 

listarinnar spegluðu gjarnan þá sýn sína í formum verka sinna og augljósa dæmið um 

það er framandgerving (e. verfremdung) Bertolts  Brechts. Þetta eru hin augljósu átök 

sem listin átti í,  um hlutverk sitt í veröld sem var að takast á með stórum 

hugmyndakerfum þess tíma. En samhliða því voru átökin ekki síðri innan listarinnar 

um form, aðferðir og sjálfstæði hennar frá fyrri hugmyndum listarinnar sem slíkrar.  

 

2.1.5 Ísland  

Á meðan stéttir verkafólks og borgarastéttin í Evrópu tókst á um fagurfræðina í byrjun 

20. aldar var Ísland kannski fyrst og fremst að máta sína fagurfræði við baráttuna fyrir 

sjálfstæði, með þungum þjóðernislegum áherslum. Fyrstu listamenn þjóðarinnareru að 

koma heim úr námi og halda sýningar. Fyrsta opinbera myndlistarsýning Þórarins B. 

Þorláksson var haldin í Reykjavík aldamótaárið 1900 og í kjölfarið fer að verða vísir að 

samfélagi listamanna í Reykjavík (Kristín G. Guðnadóttir, 2022). Framan af öldinni 

einkennist umræða listamanna töluvert af baráttu þeirra fyrir aukinni víðsýni 

samborgara sinna, virðingu og viðurkenningu á nýju hlutverki listamanna í þjóðfélagi 

sem var að þróast úr aldagömul samfélagi bænda til sjálfstæðs borgaralegs samfélags 

að Evrópskri fyrirmynd (Ingunn Þóra Magnúsdóttir, 1998).  Bandalag íslenskra 

listamanna er stofnað 1928 og stofnfélagar í því eru 45 listamenn úr öllum listgreinum.   

Í fyrstu lögum Bandalagsins er hlutverk þess skilgreint með einföldum hætti: 

„Markmið starfseminnar er að styðja vöxt og viðgang íslenskra lista, bæði innanlands 

og utan, gæta hagsmuna íslenskra listamanna og efla með þeim samstöðu og 

samvinnu.“ (bil.is, 2022). 

  

Það sem einkennir umræðu um hugmyndir manna um hlutverk listarinnar í upphafi 

aldarinnar er rík þjóðernishyggja. Átökin um hugmyndafræði í listsköpun fara vaxandi 

þegar líður á öldina og eru hvað sýnilegust í átökum vinstri og hægri manna í 

rithöfundastétt, þar sem vinstri menn hallast mjög á sveig með hugmyndum 
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strúktúralista í Evrópu og halda uppi málflutning þeirra um sjálfstæða fagurfræði nýrrar 

stéttar verkafólks, sem ekki samsami sig hugmyndum borgarastéttarinnar. 

„Með verkalýðshreyfingunni, hinum nýja rísandi tíma, kemur fram ný tegund skálda  og 

nýrra bókmenntastefna. Efling hins nýja tíma annars vegar, þar sem Sovétríkin eru 

ljósasta dæmið, og hins vegar hrörnun gamla tímans, eins og heimsstyrjöldin, kreppan 

og fasisminn bera glöggt vitni um, hefir haft þau áhrif á mikinn fjölda hinna 

borgaralegu skálda, að þau hafa snúið baki við stétt sinni.“ (Kristinn E. Andrésson, 

1935). Úr Rauðum pennum, tímariti sem gefið var út af Félagi byltingarsinnaðra 

rithöfunda.  

Átök myndlistarmanna um fagurfræðilegt sjálfstæði og formbyltingu rís hæst í átökum 

og miklum deilum milli Jónasar frá Hriflu, sem var formaður menntamálaráðs og fór 

fyrir málaflokknum á þingi. Hópur framsækinna myndlistarmanna var að kveða sér 

hljóðs hér á landi, skólaðir í evrópskri myndlist þess tíma. Deilan stóð um vilja og 

fagurfræði þessara ungu listamanna sem vildu slíta sig frá ríkjandi 

þjóðernisrómantískum hugmyndum og mála í anda þess tíma sem var að ryðja sér til 

rúms um allan heim. Eitthvað í því framsækna myndmáli ögraði svo þjóðernislegri 

fagurfræðinni að Jónas leit á það sem persónulega ógn og gekk svo langt að halda því 

fram að um væri að ræða undirbúning að samsæri kommúnista gegn sér (Guðjón 

Friðriksson, 1991). Deilan leiddi til háværra átaka milli stjórnmálamanna listamanna 

og gekk undir nafninu Listamannadeilan.  

Þetta eru tvö dæmi um deilur sem rísa í listasögu landsins á fyrri hluta síðustu aldar, 

sem annars vegar snúast um félagslega afstöðu og stefnu rithöfunda og hins vegar 

fagurfræðilega baráttu myndlistarmanna fyrir nýrri og nútímalegri hugmyndum og 

aðgreiningu frá þjóðernishugmyndum fortíðarinnar. Átökin hafa verið með ýmsum 

hætti síðan þá og í öllum listgreinum. Þetta eru átök kynslóða, átök milli fylgjenda nýrra 

hugmynda gegn fulltrúum eldri hugmynda. Átökum sem fylgdu til að mynda baráttu 

SÚM-hópsins fyrir frjálsari og víðsýnni listsköpun, skálda fyrir umbyltingu ljóðsins 

eða ögrandi uppákomum og róttækum viðburðum sem spruttu af tilkomu nýlistadeildar 

MHÍ  verða ekki gerð sérstök skil í þessum texta, enda öll þessi átök nánast efni í ritgerð 

hvert fyrir sig.  

Áhugaverð átök eiga sér stað einmitt þessa dagana, sem snúast um brottnám ungra 

myndlistarmanna á afsteypu af verki Ásmundar Sveinssonar, sem ber nafnið,  Fyrsta 
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hvíta móðirin í Ameríku, af staðsetningu þess á Snæfellsnesi. Sjónarmið listamannanna 

endurspegla að einhverju leyti þessa félagslegu umræðu, um táknbundinn myndheim, 

„ideologiur“, sem að mati listamanna binda hugmyndaheim okkar í sögulegt samhengi  

 Listamennirnir hafa komið verkinu fyrir sem hluta af öðru verki á sýningu í 

Nýlistasafninu. Með gjörningnum vilja þeir benda á kynþáttafordóma sem felist í 

táknbundinni merkingu verksins og að þeirra mati verði ekki komist hjá því að horfast 

í augu við rasíska hugmyndafræði þess (Kristján Guðjónsson, 2022). Þetta eru 

áhugaverð átök samtímans við upphafsmenn íslenskrar listasögu, sem í góðri trú  vildu 

efla sjálfsmynd þjóðar, færa henni tákmyndir og sjálfstæða fagurfræði til að spegla sig 

í, rétt eins og strúktúralistarnir kröfðust til handa verkafólki í upphafi síðustu aldar. 

 

2.2.1 Pierre Bourdieu og félagsfræði menningarakursins.  

Það hefur verið stiklað á stóru í þessari sögulegu yfirferð, sem hófst á aðgreiningu 

veruleika og skynjunar Kants, fagurfræðin (e.aesthetic) er orðin að sjálfstæðu viðfangi 

í heimi hugmyndanna og eftir því sem sögunni hefur undið fram og 

hugmyndaheimurinn stækkað og orðið fjölbreyttari hefur viðfangið fagurfræði öðlast 

flóknara hlutverk. Við það bætast síðan ýmis ytri áhrif, líkt og efnahags- og viðskipta- 

alþjóðahyggja o. fl.  

 

Fræðimenn innan félagsfræði og mannfræði hafa skoðað þetta umhverfi, listheiminn, 

frá ýmsum sjónarhornum. Pierre Bourdieu (1930–2002)  sem er ein áhrifamesti 

félagsfræðingur seinni hluta síðustu aldar, dregur upp mynd af listheiminum og smíðar 

um hann kenningu sem hann nefnir „akurkenningin„ eða „The Field Theory“ (Bourdieu 

& Johnson, 1993). Kenningin er sprottin upp af þessari félagslegu greiningarhugsun 20. 

aldarinnar, strúktúralismanum, en Bourdieu er gjarnan kenndur við þann skóla 

félagsfræðinnar.  

Þessi hugmynd um listheiminn sem sérstakan heim sem lúti sínum eigin lögmálum 

hafði verið á sveimi um nokkurn tíma, en það var Arthur Danto sem árið 1964 kynnti 

hugtakið „Artworld“, í frægri grein The Art world, í The Journal of Philosophy. 

Hugtakið notuðu síðan í kjölfarið aðrir félagsfræðingar um þennan skilgreinda heim 

listarinnar. (Hans van Maanen, 2009), en Bourdieu velur sínu umhverfi annað hugtak, 

„akur“ eða „field“, sem vissulega vekur sterk hugrenningatengsl við vist- eða 

náttúrufræði.  
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Kenningar Bourdieus tilheyra hinni sósíalísku hugmyndafræði strúktúralismans, sem 

kennir að hegðun mannsins verði hvorki skilin né greind nema út frá hans félagslega 

samhengi og bakgrunni, að bygging hins félagslega bakgrunns og menningar móti 

hegðun einstaklingsins (Pierre Bourdieu, 1984).  

Árið 1979 gaf Bourdieu út bókina Aðgreiningin (La Distinction). Bókin byggir á 

yfirgripsmiklum rannsóknum hans á smekkvísi eða fagurfræðilegu og gildismati ólíkra 

þjóðfélagshópa í Frakklandi. Niðurstaða hans er sú að smekkur og menningarleg 

hegðun sé nátengd félagslegu samhengi einstaklinga og hann hafnar öllum hugmyndum 

um að gildi listarinnar geti myndast af einhverskonar sjálfstæðu eða huglægu mati 

(Pierre Bourdieu, 1984).  

Bourdieu býr til, á grunni þessara rannsókna sinna, hugtakið „táknrænt auðmagn“ (e. 

Symbolic Capital) og útskýrir það með þeim hætti að listsköpun, ólíkt annarri vöru, búi 

yfir táknrænu auðmagni umfram hið hefðbunda verðmat sem almennt er skilgreint í 

viðskiptum. Hið táknræna auðmagn skapast vegna smekks eða fagurfræði sem tilteknar 

stéttir, sem deila sama félagslega rými (e. Social Space), hafa komið sér saman um 

og verðmæti verka og listrænnar framleiðslu stýrist eftir vilja hópsins innan stéttarinnar 

til að samsama sig sínum hópi.  Þetta mætti líka kalla snobb eða hjarðhegðun. Þannig 

gerir hann að einhverju leiti hið félagslega samhengi ábyrgt fyrir hinu raunverulega 

fagurfræðilega mati og hafnar því að í listinni búi eitthvert sjálfstætt innra virði.  Um 

hið táknræna auðmagn gilda sömu reglur og annað auðmagn, að því sé misskipt, rétt 

eins og öðrum eignum samfélagsins og því sé innbyggt í það sú samfélagslega 

aðgreining sem titill bókarinnar vísar til (Gunnar J.Árnason, 2017). Það er greinileg 

samsvörun í þessum hugmyndum um táknrænt auðmagn og ideologíunni hjá György 

Lukács, upphafsmanns Frankfurtarskólans, um táknrænar fyrirmyndir ólíkra stétta.  

Bourdieu segir í grein sinni Field of cultural production: „The work of art is an object 

which exists as such only by virtue of the (collective) belief which knows and 

acknowledges it as a work of art“ (Bourdieu & Johnson, 1993)   þ.e., að hlutur geti sem 

slíkur talist list, hafi hann hlotið samþykki eða viðurkenningu af þeim hópi sem 

tilheyrir og viðurkennir hlutinn sem list. Þessi einfalda en opna greining á listinni kann 

að virka í nokkurri mótsögn við þá hugmynd sem Bourdieu lýsir í Aðgreiningunni. Hér 

staðhæfir hann að listamennirnir, eða samhengi þeirra og samfélag, ákvarði sjálfir hvað 

sé list og hvað ekki, en á sama tíma er niðurstaða hans í Aðgreiningunni sú að  listin 

verði ekki tekin úr sínu félagslega samhengi og fagurfræði hennar muni alltaf tala inn í 
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það táknræna auðmagn sem hún sjálf sprettur úr og skapar. Þessar þversagnir, sem oft 

má greina í orðræðu hans, leggja þó líka að einhverju leiti grunninn að því dýnamíska 

kerfi sem Bourdieu setur upp í field-greiningu sinni. Hin opna og einfalda skilgreining 

á því hver meti hvað sé list og hvað ekki, er mjög í anda þess tíma sem Bourdieu gerði 

sínar rannsóknir á, á 8. áratug síðust aldar, þegar listheimurinn var á mikilli 

hugmyndafræðilegri hreyfingu.  

 

Kenning Bourdieu um „akur hinnar menningarlegu framleiðslu“ (The Field of Cultural 

Production) er byggð á viðamiklum rannsóknum hans  á umhverfi bókmenntaheimsins 

í lok 19. aldar í París. Á þeim tíma áttu sér stað miklar breytingar í útgáfu, sölu og 

dreifingu á skáldskap og bókmenntum, ný borgarastétt var að myndast og henni 

fylgdi  aukin og almennari neysla á menningu og viðskipti með listir. 

Segja má að Bourdieu leggi upp með nánast vistfræðilega greiningu á umhverfi 

listarinnar.  Hann dregur upp þá mynd af listheiminum að starfsumhverfi 

listamannsins sé barátta andstæðra afla,  dýnamískt samband átaka og krafta sem 

jöfnum höndum leitist við að umbreyta og viðhalda akrinum (Bourdieu & Johnson, 

1993). Staðsetning innan akursins ræðst af virði eða eignum sem maður á innan eða 

utan hans og hagnaðurinn sé ekki endilega efnahagslegur, heldur frekar fólginn í hinu 

afstæða mati félagslegs auðmagns (e. Social Capital).  

Það er mjög vistfræðilegt yfirbragð á greiningaraðferð Bourdieus, sem er í anda 

hugmynda hans og kenninga um „habitus“ og félagslegt samhengi (Pierre Bourdieu, 

1984). Bourdieu dregur upp mynd af velli eða akri sem hann nefnir „akur listrænnar 

framleiðslu“ (e. Field of Cultural Production). Á jöðrum akursins eru kraftar sem toga 

og færa til stöðu listamannsins innan hans. Hinir andstæðu kraftar eru sjálfstæði 

listamannsins annarsvegar (e.autonomy) og hinsvegar ósjálfstæði listamannsins 

(e.heteronomy). Þvert á þessa tvo póla er síðan öxull stigveldis (e. hierarchi) og 

lögmálið er, að mati Bourdieus, að eftir því sem listamaðurinn sé nær ási sjálfstæðis rísi 

hann hærra á ási stigveldisins, og öfugt. Þannig er beint orsakasamhengi á 

milli  sjálfstæði listamannsins og félagslegs virðis hans og það styrkir stöðu hans á 

ási stigveldisins. Listamenn með sterka sjálfstæða stöðu afla ekki almennt mikilla tekna 

af listsköpun, en umhverfið launar þeim á móti með sterkri stöðu innan akursins með 

auknu félagslegu auðmagni (e. Social Capital). Listamenn sem hinsvegar gangast undir 

markaðinn, eru opnari fyrir utanaðkomandi áhrifum, fórna félagslegri inneign og falla 

á ási stigveldisins.  
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Þrátt fyrir að Bourdieu leggi þessa miklu áherslu á sjálfstæðið (e. autonomy) og 

ósjálfstæði (e. heteronomy) í þessari baráttu á velli listarinnar, kveður hann ekki með 

afgerandi hætti upp úr með í hverju sjálfstæðið felist, fyrir utan að hann nefnir hina 

ósjálfstæðu list „borgaralega list“ (e. Bourgeois Art) og hina sjálfstæðu  „listin fyrir 

listina“ (e. Art for Art sake) (Bourdieu & Johnson, 1993).  

 
2.2.2 Gagnrýni á Bourdieu. 

Gagnrýni á greiningu Bourdieus kemur úr mörgum áttum. Það er kannski fyrst til að 

taka að fylgjendum marxískrar hugmyndafræði hefur gengið illa að samræma þessi tvö 

sjónarmið, kennisetningu sósíalismans um félagslega greiningu á hegðun mannsins 

annarsvegar og hinsvegar pólitíska sannfæringu hans, sem byggir á einhverskonar 

siðferðilegri sannfæringu eða réttlætiskennd (Gunnar J. Árnason, 2017). Að ekki sé 

hægt að útskýra kenndir eða siðferðilega afstöðu eingöngu með færslu fjármagns á 

mörkuðum. Þetta endurspeglast í hugmyndum Bourdieus, sem reynir eftir fremsta 

megni að halda sjálfstæðri fagurfræði utan við greiningu sína.  

 

Meðal þeirra sem hafa gagnrýnt Bourdieu er Natalie Heinich, sem var samstarfskona 

hans til margra ára. Hún hefur bent á að þversagnir séu mjög algengar í kenningum 

félagsfræðinga sem aðhyllast strúktúralisma, aðgreiningin sem kenningar þeirra byggi 

á sé mikil einföldun og þröngt sjónarhornið sé allt of miðað að byggingu (e. structure) 

og valdi (e. domination) frekar en greiningu og lýsandi félagsfræði (Danko, 2008), sem 

sé mun opnara og betur til þess fallið að greina flókið umhverfi listarinnar. Heinich 

gengur svo langt að segja Bourdieu „smygla“ persónulegum félagslegum sjónarmiðum 

inn í kenningar sínar (van Maanen, 2009). Hún telur líka að félagsfræðin ein og sér gefi 

ekki heillega mynd af myndlistarheiminum (e. the art world). Trúverðug greining þurfi 

að vera mun þverfaglegri, samhliða pólitískum, efnahagslegum og félagslegum rökum, 

verði að horfa til siðfræðilegra og fagurfræðilegra sjónarmiða, sem þurfi að vera hluti 

þverfaglegrar greiningar. Það að félagsfræðin horfi fram hjá fagurfræðilegu virði sem 

innri eiginleika listarinnar, gefi ekki eingöngu ranga mynd af listheiminum, heldur geti 

það í versta falli túlkast sem árás félagsfræðinnar á listheiminn (van Maanen, 2009). 

Þessi skoðun, um einföldun á listheiminum sem Heinich sakar Bourdieu um, er 

endurtekin í viðhorfum margra sem benda á að hugmyndir Bourdieus séu allt of tengdar 

pólitískri og félagslegri sögugreiningu hans sjálfs og leiða má að því líkum að kenning 



 

 24 

hans um akurinn sé leið til að staðfesta fyrri kenningu hans um Aðgreininguna (Bennett, 

2005). 

 

2.2.3. - The Royal Ballet. 

Enn aðrir benda á að habitus-rannsóknir Bourdieus hafi fært félagsfræðinni gagnleg og 

skýr tæki og hugtök sem nýtist vel til að leggja mat á félagslega hegðun. Steven P. 

Wainwright, Clare Williams og Bryan Turner (2006), benda á að Bourdieu hafi lagt 

félagsfræðinni til hugtök, flest byggð í grunninn á kenningum  hans um „habitus“, og 

sett þau í samhengi sem hafi reynst rannsóknum félagsfræðinga ákaflega gagnleg sem 

mælitæki. Þau nýta kenningar Bourdieus í etnógrafískri rannsókn sinni á hópi 

ballettdansara við Konunglega ballettinn í London – The Royal Ballet. Þar er stuðst við 

hugtökin um „líkamlegt fjármagn“ (e. physical capital) og „menningarlegt fjármagn“ 

(e. cultural capital) við rannsókn á félagslegu samhengi dansara. Á þessum grunni er 

umhverfinu deilt niður í þrjú náttúruleg svæði, eða „habitus“: einstaklingssvæði 

dansarans, (e.individual habitus), stofnanasvæðið (e. institutional habitus) og 

kóreografíusvæðið (e. choreographic habitus). Í niðurstöðum rannsókna sinna komast 

þau að því, meðal annars, að bæði hið menningarlega fjármagn og líkamlega fjármagn 

dansarana eykst eftir því sem þeir færa sig oftar á milli dansflokka, það færi þeim 

reynslu og þeir öðlist breiðari þekkingu á fjölbreytileika starfsins, þar sem flokkarnir 

búi allir yfir sjálfstæðum aðferðum og mismunandi vinnumenningu. En á sama tíma 

geti dönsurum reynst erfitt að aðlagast mismunandi hópum eða svæðum (e. habitus). 

Rannsóknin gaf einnig sterklega til kynna ákveðið stigveldi innan balletheimsins eða 

„habitus-ins“ (Wainwright et al., 2006). Þessi rannsókn er dæmi um notkun 

félagsfræðinnar á kenningum Bourdieus á „habitus“ einstakra svæða og höfundarnir 

taka sérstaklega fram í lokakaflanum hversu kenningar Bourdieus séu góð 

greiningartæki og kostur kenninga hans sé að þær séu notaðar og nýttar.  

Það er athyglisvert  að í þessari rannsókn er hugmyndafræðilegum afkvæmum 

strúktúralismans beitt til rannóknar á félagslegu samhengi stéttar listamanna og 

listgreinar, ballettsins, sem myndi líklega teljast í forgrunni hugmyndanna um hið 

aðgreinandi táknræna auðmagn (e. social capital),  hina ríkjandi fagurfræði 

borgarstéttarinnar. 
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2.3. Aðrar kenningar  
 

2.3.1 Howard Becker – Chicago-skólinn. 

Aðrir félagsfræðingar og skólar hafa skoðað listheiminn og nálgast félagslegar 

greiningu sínar á honum með öðrum hætti. Howard Becker sem gjarnan er nefndur á 

nafn í samhengi við kenningar Bourdieus, setur fram nokkuð andstætt sjónarmið í anda  

Chicago-skólans sem hann er kenndur við, félagsfræðikenningar táknbundinna 

samskipta (e. social interaction). Í skilningi þeirrar hugmyndafræði, og í  huga  Beckers, 

stjórnast listheimurinn mun frekar af samvinnu og samskiptum allra þeirra sem innan 

hans starfa og oft geti legið virði í því í sjálfu sér. Hann tekur svipaða afstöðu og 

Bourdieu til þess hvernig meta skuli list, eða hvað sé list og hvað ekki – að matið á því 

felist í samskiptum listamanna og þeirra sem hafa með umhverfið að gera. Dýnamíkin 

eða drifkraftar listheimsins (e. artworld) eru að mati Beckers nánast með öfugum 

formerkjum, samanborið við Bourdieu. Hjá Bourdieu er stöðug barátta um myndun 

félagslegs auðmagns það sem drífur umhverfið áfram, en hjá Becker verður virðið til í 

samvinnu og því að umhverfið búi yfir breidd, fjölbreytileika – hið gildishlaðna hugtak 

list (e. art) sé fagurfræðileg dómgreind sem spretti af félagslegu samstarfi starfi þeirra 

sem tilheyra:  „aesthetic judgments as characteristic phenomena of collective activity“ 

(Becker, 1982).  

Listsköpun er samvinna og tengsl listamanna. Framkvæmdin byggir á þekkingu en ekki 

síður siðvenjum (e. conventions) listheimsins  (Howard S. Becker, 1982). 

Á móti bendir Bourdieu á að það sem skorti algjörlega í hinni lýsandi og 

upptalningaformuðu framsetningu Becker´s um listheiminn, séu hlutlægu tengslin sem 

móti listheiminn, sem umbreyti um leið og þau varðveiti hann (Hans van Maanen, 

2009). 

 
2.3.2 Ný Stofnanahyggja (e. New Institutionalism). 
 
Paul DiMaggio og Paul M. Hirsch tilheyra nýja stofnanahyggjuskólanum (e. New 

Institutionalism), sem í sinni einföldustu mynd fjallar um að hve miklu leyti stofnanir 

stjórna félagslegri hegðun, og öfugt. DiMaggio og Hirsch eru á svipuðum miðum um 
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eðli listheimsins og Becker – að allar „afurðir“ menningarframleiðslu séu afleiðing 

samstarfs. Framsetning þeirra byggir á þeirri hugsun að lista- og menningarstarf sé 

unnið í samvinnu ólíkra aðila sem hver hafi sitt hlutverk innan framleiðslunnar. 

Nálgunin felur ekki í sér neitt fagurfræðilegt mat, heldur er aðeins leitast við að skilja 

flókið net framleiðslunnar, hvar list gerist og hvernig hún dreifist. Til að skilja þetta 

flókna ferli draga rannsakendur upp þrjú stig, mikro-meso-makró (Dimaggio et al., 

1976). Makro er litli skalinn, þar fer fram hið skapandi starf (einyrkinn eða minni 

hópar), meso-stigið er ramminn utan um framleiðsluna og síðan er makro-stigið 

samfélagið og stóru leikendurnir í menningarmarkaðnum. Á mikro-stiginu geta 

listamennirnir verið algjörlega ómarkaðsdrifnir og fjármagnið kemur ekki endilega í 

gegnum sölu afurða þeirra. DiMaggio og Hirsch hafna ekki grunnhugmynd Bourdieus, 

um hinn félagslega auð, en spyrja hvernig og hvort núverandi samfélagsgerð 

menningar-framleiðslu sé studd af leit listamanna að fegurð, sannleika, nú eða frægð 

og hagnaði. Sjónarhorn þeirra er því ekki á valdi félagslegs auðmagns.  

 

2.4. Íslensk myndlistarsena í dag.  

Þessi rannsókn miðar að því að kanna viðhorf starfandi myndlistarmanna til hins 

sjálfstæða hugmyndaheims eða hvaðan myndlist þeirra sprettur og það er gert  með 

hliðsjón af þessar félagslegu áherslum. Þegar hefur verið farið í gegnum sögu 

fagurfræðinnar og það hvernig hún mætti viðhorfum félagsfræðilegra átaka í Evrópu 

og stuttlega var staldrað við sambærileg átök á Íslandi. En það er orðið talsvert langt 

síðan þessi átök áttu sér stað og sena íslenskrar samtímamyndlistar er í dag ólík þeim 

veruleika. Spurningin er hvort hægt sé að draga upp mynd af myndlistarsenunni út frá 

þeim þáttum sem félagsfræðin leggur áherslur á. Í greiningum allra, Bourdieus, Beckers 

eða DiMaggio og Hirsch, eru markaðurinn, dreifing eða framleiðslan, ríkur partur af 

heildarmynd listheimsins, með mismunandi hætti þó. Hjá Becker, Di Maggio og Hirsch 

er áherslan á hin táknbundnu samskipti með samvinnu og nýtingu þekkingar á breiðum 

grunni, en hjá Bourdieu er hin félagslega aðgreining áhersluatriði. Allir leggja þeir þó 

áherslu á markaðinn og hlutverk hans í heildarmynd listheimsins, eða eins og Becker 

tiltekur í bók sinni,  að hinn „fullþroskaði“ listheimur (e. artworld) búi yfir sterkum 

innviðum og listamenn tilheyri hagkerfi listheimsins. Dreifingin sé markviss og skili 

listamönnum tekjum, sem aftur tryggi afkomu þeirra og það að þeir geti sinnt starfi sínu 

(Howard S. Becker, 1982). 
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Heildarmyndin af viðskiptum eða starfsumhverfi samtímamyndlistar á Íslandi er ekki 

sérlega skýrt. Fjöldi starfandi íslenskra myndlistarmanna er heldur ekki ljós. 

Félagsmenn í SÍM, Samtökum íslenskra myndlistarmanna, eru um 950 manns (SÍM, 

2022). Hversu mörg þeirra eru virk sem myndlistarmenn í fullu starfi, eða í 

hlutastörfum, er ekki vitað. Til viðmiðunar væri hægt að nefna fjöldann sem sækir að 

jafnaði um listamannalaun, en á síðasta ári sóttu 282 myndlistarmenn um laun og af 

þeim fengu 73 úthlutað (Rannís, 2022). Það þýðir þó ekki að þetta sé heildarfjöldi 

starfandi myndlistarmanna, því ætla má að fjöldi myndlistarmanna sæki ekki um 

starfslaun, en þetta kann þó að gefa einhverja mynd af umhverfinu. Samkvæmt 

menningarvísum Hagstofu Íslands, frá 2019, eru 165 rekstraraðilar í myndlist. En hvað 

er á bak við þá tölu er ekki ljóst, nema, það  að um er að ræða þá sem eru með skráðan 

rekstur í myndlist og rekstrartekjur yfir fimm milljónir á árinu. Launasumma sömu 

skráningar er tæplega 800 milljónir á ári í greininni og rekstrartekjurnar 2,7 milljarðar. 

(Hagstofa Íslands, 2022). Til að ná utan um rekstrarumhverfi væri fullt tilefni til að gera 

megindlega rannsókn á þessari tölfræði, telja þá sem t.d. sýna reglulega, eða eru virkir 

í starfsemi listamannarekinna gallería, og bera það saman við þessar rekstrar- og 

veltutölur Hagstofunnar.   

Inni í áðurgreindum tölum Hagstofu Íslands eru hvorki tölur um veltu einyrkja né 

opinber framlög, og það er kannski sá vettvangur sem er áhugaverðastur í samhengi 

þessarar rannsóknar, þar sem viðmælendurnir eru starfandi einyrkjar.  

Í umræðu um styrkjakerfi menningar heyrast gjarnan þær raddir að eðlilegt sé að 

listamenn lifi af þeim afurðum sem þeir skapi, rétt eins og við á um aðrar greinar 

atvinnulífsins. Spurningin er hvort eðlilegt sé að greiða fyrir störf sem skili 

frekar ógreinilegum efnahagslegum hagnaði. Ein af mótröksemdunum er að benda á að 

menning og listsköpun sé hluti hinna almennu gæða (e. public goods). Að listamenn 

leggi til samfélagsins verðmæti sem flokkist til innviða, rétt eins og heilbrigðiskerfi eða 

samgöngur. Víst er að hluti afurða listamanna fellur undir skilgreiningu um hefðbundna 

verslun, þ.e. vara (e. privat goods) sem er framleidd, og verðmat hennar því einfaldur 

útreikningur efnislegra hluta, tíma og vinnuframlags listamannsins, sem sá sem kaupir 

vöruna og leggur út fjármagnið eignast, og er þá einn um að njóta hennar. Andstæð 

röksemd er að listsköpun teljist til almannagæða (e. public goods) –  að almenningur 

njóti afurða og starfa listamanna,  einkaaðilar geti ekki einokað þær „afurðir“ nema þá 

mögulega með mikilli fyrirhöfn og gríðarlegum kostnaði  (Ruth Towse, 2019). Þetta 

eru tvö hugtök á jaðri þessarar umræðu og þarna á milli er gríðarlega stórt grátt svæði. 
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Markaðurinn hér á Íslandi miðast að einhverju leiti af afstöðunni til þessara tveggja 

sjónarmiða, einkaeign og sölu á samtímamyndlist annarsvegar og svo stuðningi og 

opinberum menningarrekstri hinsvegar. 

Hver hlutur einyrkja er í viðskiptum með myndlist er því mjög erfitt að leggja mat á út 

frá opinberum gögnum, en annað fjármagn sem hægt er að henda reiður á í umhverfi 

samtímamyndlistar er t.d. innkaup stærstu safnanna, rekstrarreikningar skráðra gallería, 

úthlutanir myndlistarsjóðs og listamannalaun.  

  

Söfnin sem kaupa reglulega samtímamyndlist á Íslandi eru ekki mörg. Listasafn Íslands 

og Listasafn Reykjavíkur eru stærst og þar eru innkaupin gerð með faglegum 

hætti,  með innkaupanefndum skipuðum fagfólki og söfnin hafa tiltekið fjármagn til 

ráðstöfunnar. Listasafn Íslands er með þriggja manna innkaupanefnd sem starfar á 

grunni myndlistarlaga og hefur 28 milljónir til ráðstöfunar til kaupa á myndlist á ári . 

(Harpa Þórsdóttir, forstjóri Listasafns Reykjavíkur, munnleg heimild, 19. apríl 2022). 

Listasafn Reykjavíkur hefur um 16,5 milljónir til ráðstöfunar samkvæmt uppgjöri 2020, 

til listaverkakaupa (Listasafn Reykjavíkur, 2020).   Stærri bæjarfélög hafa sum hver 

sinnt innkaupum á samtímalist,  þó með óskipulegum hætti, en stærstu söfnin sem rekin 

eru af sveitarfélögum eru með starfandi innkaupanefndir og regluleg innkaup í kringum 

rekstur þeirra. Listasafn Akureyrar er með innkaupanefnd, en upphæðin er að 

mestu  ákveðin á fjárlögum bæjarfélagsins (Akureyrarbær, 2014). Gerðarsafn hefur 7 

milljónir til ráðstöfunnar á ári til listaverkakaupa og þar starfar fagráð eða 

innkaupanefnd (Gerðarsafn, 2020). Í Hafnarborg gerir forstöðumaðurinn tillögur til 

listráðs um ráðstöfun tveggja milljóna á ári til innkaupa (Hafnarborg, 2022). Þetta er 

ekki tæmandi samantekt, en gefur þó  yfirsýn yfir það sem til ráðstöfunnar er hjá ríki 

og sveitarfélögum.   

 

Í myndlistarlögum er kveðið á um að verja skuli að minnsta kosti 1% af heildar- 

byggingarkostnaði opinberrar nýbyggingar til listaverka í byggingunni eða umhverfi 

hennar (Alþingi, 2012). Hérna getur verið um nokkuð myndarlegar upphæðir að ræða 

en ekki er einfalt að nálgast upplýsingar um hvernig þessu hefur verið fylgt eftir. 

Listskreytingasjóður, sem samkvæmt lögum hefur umsjón með innkaupum á myndlist 

í eldra húsnæði hins opinbera, hefur ekki haft fjármagn til sinnar starfsemi um nokkurra 

ára skeið, þrátt fyrir lagaákvæði þar um (Sunna Valgerðardóttir, 2019). 
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Nokkur gallerí eru rekin hér á landi sem nokkurs konar umboðsaðilar myndlistarmanna, 

líkt og þekkist víða. Þrjú þeirra eru gjarnan nefnd sem gallerí sem starfi með þessu 

alþjóðlega sniði: i8, Hverfisgallerí og Berg Contemporary. Samkvæmt ársreikningum 

þeirra seldu þau samtals myndlist fyrir tæplega 55 milljónir árið 2019 og voru rekin 

með samtals 80 milljón króna halla, það sama ár (i8 myndlist ehf, 2020) (TC ehf, 2020) 

(Berg Contemporary, 2020). 

  

Hin svokölluðu listamannareknu rými eru bæði fjölmörg og mjög áberandi í senu 

íslenskrar samtímamyndlistar. Þau byggja sína safneign, sé um hana að ræða, 

algjörlega á gjöfum og kaupa alla jafna ekki inn verk. Sum þeirra eru rekin með litlu 

framlagi sveitarfélaga, en að mestu leyti í „stolnum tíma“ listamannanna sjálfra. Sem 

dæmi, geymir safneign Nýlistasafnsinsum 2.200 verk eftir meginþorra íslenskra 

samtímalistamanna frá því um miðja síðustu öld til dagsins í dag. Það safn er alfarið 

byggt upp á gjöfum félagsmanna í Nýlistasafninu (Nýlistasafnið, 2022).  

 

Myndlistarsjóður úthlutar tvisvar ári tæplega 100 milljónum í heildina, til viðburða og 

sýningarhalds, og í hann sækja bæði einstaklingar, hópar og sýningastaðir til að 

fjármagna sýningar og starfsemi. Það er þó bundið í lög myndlistarsjóðs að ekki megi 

greiða listamönnum laun af úthlutunarfé sjóðsins  (Myndlistarsjóður, 2022). 

  

Listamannalaun úthluta myndlistarmönnum 435 mánuðum á ári til að starfa að 

myndlist. Kerfið í dag byggir á lögum frá 2009. Laununum er  úthlutað til  listamanna 

með hugmyndafræði jafningjamats og  seilingarfjarlægðar. Þessi hugtök eiga við þá 

aðferðafræði að aðgreina hið pólitíska vald frá úthlutunum til menningarmála og 

listsköpunar. Listamannalaun og hvernig þeim er háttað hér á landi er hluti þeirrar 

menningarpólitíkur sem Bjarki Valtýsson skilgreinir sem norðurlandamódelið í bók 

sinni Íslensk menningarpólitík (Bjarki Valtýsson, 2011). En það sem einkennir 

norðurlandamódelið, umfram það franska eða hollenska, er að fjármagni til 

listsköpunnar sé beint, að sögn Valtýs, í ríkara mæli beint til listamanna en stofnanna 

og verkefna en þar tíðkast. Það er þó í þessum heimi myndlistar sem hér er dreginn 

saman ástæða til að greina þessa fullyrðingu frekar. 

Þetta er nokkur fljótaskrift þessa landslags fjármagns sem sýnilegt er í umhverfi 

samtímamyndlistar. Við þetta bætast opinberar stofnanir, sem ráða yfir fjármagni og 

aðstöðu, sjálfsprottin gallerí listamanna, sem reka grasrótarstarfsemi 
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samtímamyndlistar, landsbyggðarverkefni og alþjóðlegir sjóðir, sem ekki hefur verið 

greint hér sérstaklega.  

3. Aðferðafræði rannsóknar  

Framkvæmd var eigindleg rannsókn með þátttöku fimm starfandi myndlistarmanna, í 

þeim tilgangi að leita eftir sjónarmiðum þeirra og reynslu af „átökunum“ við 

hugmyndina um sjálfstæði myndheimsins, og til þess beitt faglegum vinnubrögðum úr 

aðferðum rannsóknarviðtala (Alan Bryman, 2016).  

Það er margt ókannað í listheiminum og megindlegar rannsóknir gætu vissulega varpað 

skýrara og markvissara ljósi á margt í þeim veruleika, eins og fram kemur í kafla 

þessarar rannsóknar um íslensku myndlistarsenuna. Þessi rannsókn beinist að 

viðhorfum og reynslu og því að skilja hvað listamaðurinn er að takast á við í glímunni 

við hugmyndaheiminn og sjálfstæði hans í þeirri glímu. Eigindleg viðtalsrannsókn var 

því valin, því hún er til þess fallin að greina raunverulega reynslu þessa tiltekna hóps. 

Viðtalsrannsóknir gefa rannsakanda tækifæri á að öðlast innsýn í 

einstaklingsbundna reynslu og upplifun og opið spurningaformið gefur rannsakenda 

kost á að fylgja þeim þráðum sem upp koma í samtölunum og kafa dýpra. 

  

Við val á hópnum var horft til tilgangs rannsóknarinnar. Um er að ræða tilgangsúrtak 

(e. purposive sampling), þ. e. að leitað er til viðmælenda sem búa yfir þekkingu á efninu 

sem um ræðir. Tilgangsúrtak er nokkuð vítt hugtak yfir rannsóknarhópinn og ef til vill 

væri nær að skilgreina hópinn sem fræðilegt úrtak (e. theoretical sampling) vegna 

sérþekkingar sinnar á rannsóknarefninu (Katrín Blöndal & Sigríður Halldórsdóttir, 

2021). Fimm manna úrtak úr hópi íslenskra myndlistarmanna er ekki stór sneið úr þýði 

sem telur tæplega 1.000 manns (SÍM, 2022), en haft var að leiðarljósi að velja 

viðmælendur sem starfað hafa lengi, búa yfir reynslu og hafa útsýni til beggja handa, 

ef svo má segja. Þetta eru listamenn sem tilheyra svipaðri kynslóð listamanna sem hófu 

feril sinn í kjölfar uppgangs hugmyndalistarinnar, í kring um 1970 (Ólafur Kvaran, 

2011). Allir viðmælendurnir tóku mjög vel í beiðni rannsakanda þegar leitað var til 

þeirra og lýstu sig strax fúsa að taka þátt í samtalinu. Þessi einsleitni í vali er vissulega 

á kostnað sjónarmiða sem ef til vill fengjust úr fjölbreyttari hópi, fjölbreyttari, með tilliti 

til aldurs eða búsetu til dæmis, og því fylgir spurning um mögulega úrtaksskekkju (e. 

elite bias) og svo þröngur hópur kann að ógna að einhverju leyti ytra réttmæti (e. 



 

 31 

external validity) rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og fl. 2021). En á móti dýpkar svona 

þrengra þýði fræðilegan þátt rannsóknarinnar.  

 

 
3.1. Framkvæmd viðtala.  

Spyrjandi hitti alla viðmælendur á vinnustofum þeirra, nema einn, en það viðtal fór 

fram í gegnum Zoom. Allir viðmælendur tóku ákaflega vel í beiðni rannsakanda um 

viðtöl og öll einkenndust þau af miklum áhuga og örlæti þeirra á skoðanir sínar og 

hugmyndir. Viðmælendurnir fengu spurningarnar sendar nokkru áður en viðtölin fóru 

fram, til að velta vöngum, og allir höfðu spurningarnar með sér útprentaðar í 

viðtölunum. Þar sem um mjög huglægt efni er að ræða reyndi spyrjandi að fylgja eftir 

þeim þráðum sem fram komu í svörum viðmælenda og sækja dýpri hugsun eða 

reynsluþeirra. Þetta voru hálfskipulögð viðtöl (e. semi structured interview) (Alan 

Bryman, 2016) þar sem rannsakandi reyndi að fylgja þeirri reglu eftir fremsta megni að 

leyfa viðtölunum að fljóta vel og halda spurningunum opnum, en fylgja þeim síðan 

þegar svörin gáfu tilefni til og bregðast við þráðum sem upp komu í samtalinu. Öll 

viðtölin voru tekin upp og afrituð nákvæmlega strax daginn eftir meðan samtölin voru 

enn í fersku minni rannsakanda. Þetta er tímafrekt, en að skrifa samtölin sjálfur upp var 

mikilvægur hluti af því að meta þau og brjóta í kjölfarið niður í þemu (e.coding). Lengd 

viðtalanna var allt frá 35 mínútum upp í  53 mínútur. Þegar viðtölin höfðu verið skráð 

fór rannsakandi margsinnis yfir þau, bæði með því að hlusta á þau og, eins og áður 

segir, skrifa þau upp og lesa. Þannig fór efnið smám saman að taka sig mynd og 

sameiginlegu áhersluatriðin að raðast saman. 

 

3.2. Staða rannsakanda, bakgrunnur og tengsl við viðmælendur. 

Það er ástæða til að velta fyrir sér stöðu rannsakanda í svona viðtalsrannsókn. 

Rannsakandi er starfandi listamaður og hefur verið það í 30 ár, reyndar ekki innan 

myndlistar, heldur leikhúss. Hann er því  málkunnur viðmælendum og í þessu „þorpi 

íslenskra listamanna“, eins og einn viðmælandi orðar það, má segja að í einhverjum 

skilningi deili rannsakandi rými með viðmælendum sínum. Rannsakandi hefur líka 

starfað sem forsvarsmaður heildarsamtaka listamanna undanfarin fjögur ár og á þeim 

vettvangi haft nokkur afskipti af starfsumhverfi myndlistarmanna, rétt eins og annarra 

stétta listamanna. Tveir viðmælendanna í rannsókninni hafa auk þess sýnt verk sín á 
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vinnustofu og sýningarrými sem rannsakandinn rekur.  Um leið og þessi nálægð kann 

að vekja spurningar um skekkju hefur þessi staða aðra kosti í för með sér. Eins og 

Steven Taylor og Robert Bogdan benda á í bók sinni Introduction to Qualitative 

Research Methods (1998) eru viðtalsrannsóknir í grunninn félagsleg samskipti. Það eru 

því ákveðnar hindranir frá við þennan kunnugleika rannsakanda á starfsumhverfi 

listamanna og ýmis vandkvæði voru ekki til staðar í framkvæmd viðtalana líkt og  staða 

stigveldis á milli viðmælenda og rannsakenda og formlegheit eða ókunnugleiki, sem 

kann að hindra opnun á dýpri eða einlægari þætti starfsins (Virginia Braun & Victoria 

Clarke, 2013). 

 
 
3.3. Spurningarnar.  

Það var alveg ljóst frá upphafi þessarar vinnu að það gæti reynst flókið að halda utan 

um rannsóknarramma. Rannsóknin er í eðli sínu um mjög huglægt mat á hugmynd sem 

gengið hefur eins og rauður þráður í gegnum listasöguna og flestar greinar mannlegra 

vísinda hafa tekist á við, sem sagt spurningin um; 

“...sjálfstæði listarinnar og afstöðu listamannsins til sjálfstæðs hugmynda- myndheimi, 

er listamaðurinn sjálfstæður gagnvart utanaðkomandi áhrifum, valds, efnahags, 

stigveldis eða félagslegs samhengis? Hvernig og hvaða utanaðkomandi þættir móta 

verkefni og störf listamannsins, og hvort þessi andstæðu hugtök verði slitin úr 

samhengi  hvort við annað? 

Til að forma umræðuna betur og finna sjónarhorn sem dregið gæti skýran ramma utan 

um rannsóknina var ákveðið að styðjast við hugtökin sem ramma inn hina 

félagsfræðilegu greiningu Pierre Bourdieu,  um „akur hinnar listrænu framleiðslu“ 

(field of cultural production, 1993), kenninguna sem kynnt er í fræðikafla þessarar 

rannsóknar, um hið dýnamíska samband innan listheimsins, hvað það er sem drífur 

hann áfram, hvaða öfl eru það sem viðhalda ferli listamannsins? Á grunni þeirra 

hugtaka, sem leika lykilhlutverkið í kenningum Bourdieus, voru spurningarnar samdar. 

Það var nokkur glíma að semja spurningarnar með þeim hætti að samræma hugtökin, 

en um leið, að halda spurningunum opnum svo þær þjónuðu hlutverki sínu  og 

aðferðafræði hálfskipulagðra samtala (e. semi structured interview). Andstæðurnar um 

sjálfstæði eða frelsi listamannsins (e.autonome) annars vegar og  hinsvegar þvingun eða 

ósjálfstæði (e. heteronomy) – togstreitan milli þessara þátta er svo mörkuð af stigveldi 
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(e. hierarchy) innan myndlistarheimsins og afkomu listamannsins og virði verka hans 

og starfa. Með þessi hugtök og handleiðslu Steinars Kvale, eins og þau eru kynnt í bók 

Alans Bryman (2016) um viðmið fyrir viðmælendur, voru þessar spurningar samdar og 

sendar viðmælendum viku fyrir dagsett samtöl. 

 

 

3.4. Spurningarnar.  
 

1. Listamenn tala gjarnan um innra virði (e. value) listarinnar eða listaverka, þessi 

hugmynd að listin hafi gildi í sjálfu sér, að listin verði eingöngu metin út frá sínu 

eigin sjálfstæða samhengi. Er þessi hugsun ríkur partur af vangaveltum þínum sem 

listamaður?   

 

2. …og í framhaldi, þarf ekki einhverskonar virðismat ytra umhverfis til þess að 

setja listina í félagslegt eða efnahagslegt samhengi? Eru þetta átök sem þú upplifir 

og getur þú sett í samhengi við vangaveltur um sjálfstæði (autonomy) þitt sem 

listamaður?  

 

  

3. Afkoman – hvaðan koma tekjurnar? Hver borgar fyrir myndlist? Einkaaðilar, 

söfn, sjóðir, starfslaun? Og hvert er samhengið þarna á milli sölu og dreifingar 

annarsvegar og innra og ytra virðis?  

  

4. Af reynslu þinni úr umhverfi listarinnar, geturðu sagt að virði (value) sé tengt 

persónu eða félagslegu samhengi listamannsins? Hvernig mögulega myndast það? 

Er það jákvætt eða neikvætt?   

  

5. Og í framhaldi, upplifir þú stigveldi (hierarchy) í félagslegu umhverfi þínu sem 

listamaður og telur þú það jákvætt eða neikvætt?   

  

6. Hvernig er samskiptum þínum við umboðsaðila eða gallerí háttað? Ertu, eða 

hefur þú verið, á samning við gallerí? Hefur þú þurft að taka afstöðu til þess og 

hefur þér fundist þær ákvarðanir ganga gegn sjálfstæði þínu og listinni, eða jafnvel 

gefið meira frelsi? 
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3.5. Viðmælendur.  

Hópurinn telur eingöngu fimm einstaklinga, allt myndlistarmenn sem útskrifast hafa úr 

Myndlistar- og handíðaskóla Íslands, á árunum 1975 til 1987. Lokið framhaldsnámi 

erlendis og í kjölfarið átt farsælan og stöðugan feril sem myndlistarmenn, bæði hér 

heima og erlendis. Lýsandi rannsókn (e. descriptive research) sem þessi gefur vonandi 

nokkra mynd af stöðu myndlistarmanna innan þessarar hugmyndar, um „akur hinnar 

listrænu framleiðslu“, en til þess að fá stærri mynd af gildi þessara hugsana í stóra 

samhengi íslenskrar myndlistar þyrfti að gera mun umfangsmeiri rannsókn og með 

fjölbreyttari aðferðum en viðtalsrannsókn, og ná til fleiri aðila sem sinna öðrum 

hlutverkum innan listheimsins.   

Steingrímur Eyfjörð, myndlistarmaður (1954).  

Steingrímur útskrifaðist frá Myndlistar- og handíðaskóla Íslands árið 1975 og stundaði 

framhaldsnám í Skotlandi, Finnlandi og Hollandi. Steingrímur var strax virkur í 

myndlistarsenu Reykjavíkur, stofnaði ásamt fleiri ungum myndlistarmönnum Gallerí 

Suðurgötu 7, árið 1977, sem var framsækinn vettvangur myndlistar og einskonar 

framhald af  þeirri breytingu sem varð á myndlistarsenunni með 

innreið  hugmyndalistarinnar og starfsemi SÚM-hópsins, nokkru fyrr. Viðfangið í 

myndlist Steingríms er fjölbreytt, enda ferillinn orðinn langur. Í upphafi voru algengar 

vangaveltur um neyslumenningu, hvernig hún myndar frásögn í sjálfu sér og hvernig 

kapítalisminn mótar ímyndunaraflið. Þetta er nokkkuð í anda Marxískra hugmynda með 

félagsfræðilegum áherslum (Ólafur Kvaran, 2011). Frásögn og ferli frásagna hefur 

alltaf einkennt verk Steingríms en hugmyndirnar geta verið af jafn- ólíkum uppruna og 

trúarlegum, þjóðsögulegum eða úr heimi tískunnar. Steingrímur hefur haldið yfir 60 

einkasýningar og tekið þátt í yfir 200 samsýningum víða um heim. Steingrímur var 

fulltrúi Íslands á Feneyjatvíæringnum 2007 og tilnefndur  til Íslensku 

myndlistarverðlaunanna 2022.  
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Guðjón Ketilsson, myndlistarmaður (1956).  

Guðjón útskrifaðist frá Myndlista- og handíðaskóla Íslands 1978 og stundaði 

framhaldsnám í Kanada við Nova Scotia College of Art and Design. Það sem einkennir 

verk Guðjóns hefur alltaf verið nákvæmni og vandvirkni í vinnubrögðum og handverki. 

flest verka hans í seinni tíð hafa verið unnin úr efnum sem hafa haft annan tilgang í 

upphafi, jafnvel verið komin fyrir stapann  og glatað upprunalegu hlutverki sínu. Efnin 

sem Guðjón hefur fært til lífs með því að finna því nýtt samhengi geta verið af ólíkum 

toga; afgangstimbur eða bara sígarettustubbar. Saga efnanna skipar stóran sess í verkum 

Guðjóns og verk hans ber ólíkar tilvísanir. Þau beina athygli áhorfandans að hinu 

efnislega umhverfi hans daglega lífs og því má segja að framsetning og úrvinnsla 

Guðjóns  minni á samtímafagurfræðilega fornleifafræði. Guðjón hefur sýnt víða um 

heim, bæði á samsýningum og einkasýningum. Verk hans finnast í safneign allra helstu 

safna landsins, sem og erlendis, s.s. The Metropolitan Museum of Art. Guðjón hlaut 

Íslensku myndlistarverðlaunin 2019. 

 

 

Ólöf Nordal, myndlistarmaður (1961).   

Ólöf útskrifaðist frá Myndlista- og handíðaskóla Íslands árið 1985, 

stundaði  framhaldsnám, fyrst í Hollandi í Gerrit Rietvelt Academie og síðar 

í  Bandaríkjunum, fyrst í Cranbrook Academy of Art í Michigan og síðan í Yale 

University, School of Art. Einkennandi stef í verkum og list Ólafar er hinn 

menningarlegi arfur og tengsl samtímans við  sögu sína. Þetta birtist bæði í 

viðfangsefnum hennar, en ekki síður í efnisvali og verkþekkingu og handbragði. Ólöf 

er starfandi prófessor við myndlistardeild Listaháskóla Íslands, samhliða störfum sínum 

sem myndlistarmaður. Hún hefur unnið töluvert af stærri umhverfisverkum, trú 

myndheimi sínum, sækja þau gjarnan uppruna sinn í þjóðmenningarlegar hugmyndir, 

s.s eins og Þúfan við Reykjavíkurhöfn (Listasafn Reykjavíkur, 2022). Ólöf hefur tekið 

þátt í fjölda samsýninga, bæði hér heima og erlendis, auk þess að halda einkasýningar. 

Ólöf var útnefnd borgarlistamaður Reykjavíkur árið 2021 og hlaut heiðursmerki hinnar 

íslensku fálkaorðu fyrir framlag sitt til myndlistar, árið 2018.   
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Eygló Harðardóttir, myndlistarmaður (1964).  

Eygló útskrifaðist frá Myndlista- og handíðaskóla Íslands árið 1987 og 

stundaðiframhaldsnám í AKI – Academy of Art & Design/Fine Art, í Holland. Seinna 

lauk Eygló námi í kennslu og listkennslu, frá Háskóla íslands og LHÍ. Eygló hefur verið 

mikilvirk í sýningarhaldi hér heima og erlendis, bæði með þátttöku í samsýningum og 

með einkasýningum. Myndheimur Eyglóar er viðkvæmur, verkin eru niðurstaða af 

vangaveltum um efnisheiminn og efnið, sem er gjarnan mjög viðkvæmt. Þegar upp er 

staðið eru verk Eyglóar afleiðing af löngu ferli, samtali hennar við efnið sem hún nær 

að ummynda, opna og setja í nýtt aðgengilegt samhengi fyrir áhorfandann. (Geirþrúður 

Finnbogadóttir Hjörvar, 2018). Myndlist Eyglóar má finna á öllum söfnum landsins og 

fjölda safna erlendis, s.s. Í  The Metropolitan Museum, NY. Eygló hlaut útnefningu 

sem listamaður ársins 2019. 

 

Sigurður Árni Sigurðsson, myndlistarmaður (1963).  

Sigurður útskrifaðist frá Myndlista- og handíðaskóla Íslands árið 1987. Sigurður 

stundaði framhaldsnám í Institut des Hautes Études en Art Plastiques í París og 

útskrifaðist þaðan árið 1991. Sigurður hefur starfað sem myndlistarmaður jöfnum 

höndum í Frakklandi og á Íslandi. Hann vinnur gjarnan með skynjun áhorfenda á rými 

og blekkingar þess, oftast á tvívíðum flötum málverksins, en líka í þrívíðum verkum. 

Hann nýtir skugga og ljós til að stækka og auka rými tvívíðra flata og leiðir 

þannig áhorfandann inn fyrir efni myndflatarins, inn í óþekkta hluta myndana eða sögu 

þeirra (Listasafn Reykjavíkur, 2022). Verk Sigurðar má finna á öllum stærstu söfnum 

landsins og í Evrópu, bæði opinberum söfnum og söfnum í einkaeigu. Sigurður var 

fulltrúi Íslands á Feneyjatvíæringnum 1999.  
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4. Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum niðurstöðukafla verður viðtölunum við listamennina gerð skil og því fræðilega 

efni sem liggur til grundvallar og haft var til hliðsjónar, en fræðilegu hliðinni eru gerð 

betri skil i umræðukaflanum. 

Svör listamannanna eru ekki nafngreind, en þeir eru hins vegar tilteknir með númerum 

sem viðmælandi gaf þeim til að halda utan um samhengi og tilgreina fjölda á bak við 

þá hugsun eða skoðun sem í textanum felst. 

  

Það sem réð  á endanum kaflaskiptingu niðurstöðukaflans eru áherslurnar sem 

viðmælandi las úr svörum listamannana, frekar en bein svör við spurningunum. 

Spurningarnar voru til þess fallnar að halda samtalinu opnu og flæðandi og af þeim 

sökumflæddu svör listamannana, eðlilega, oft á tíðum yfir efni spurninganna. það var 

sérstaklega áberandi að umræða um afkomuna kom víða  upp. 

Þannig ákvað rannsakandinn, þegar búið var að flokka efnin niður, að sameina þá hluta 

samtalsins sem höfðu beina snertifleti við afkomu undir það þema, með nokkrum 

millifyrirsögnum. Þetta gaf auk þess tækifæri á að einangra betur þann hluta sem 

tengdist umræðunni um sjálfstæðið sérstaklega, sem var greinilega sá þáttur sem mest 

lá á viðmælendum að orða og setja í samhengi. Stigveldið kemur nánast eins og 

millikafli, um það var spurt sérstaklega vegna mikilvægi þess í umhverfi Bourdieus, en 

þetta varð örlítið hornreka í samtalinu og því erfitt að finna því samhengi með öðrum 

efnum. 

Kaflaskipting niðurstaðnana er því svona. 

·   Afkoman 

  Hin vinnan,  salan,  söfnin,   galleríin og listamannalaunin 

·   Stigveldið 

·   Frelsið 

 
 
4.1. Afkoman  –  „Þá verður maður bara að byrja á því að nefna maka listamanna“ 

 
Afkomuspurningin er víðfem og snerti marga fleti umræðunnar og því er afkomu- 

kaflanum skipt upp í nokkra undirkafla. Þetta er greinilega flókið umfjöllunarefni og 



 

 38 

margþættir þankar sem fylgja afkomuspurningunni – hún snerti á öllum þáttum 

samtalsins og oft á tíðum var hægt að beintengja hann við frelsisumræðuna. 

Afkomuþema samtalsins er skipti upp í kaflana:  Hin vinnan, Salan, Söfnin, Galleríin 

og Listamannalaun.  

  

4.1.1. Hin vinnan –  „…ég hef alltaf verið með einhverjar mjólkurkýr“. 

  

Fyrsta þemað fær yfirskriftina „Hin vinnan“. Það er greinilegt að allir höfðu 

myndlistarmennirnir staðið frammi fyrir þessari hugsun um tengsl afkomunnar,  

starfsins og mögulegra áhrifa á myndheim sinn. Fjórir af fimm listamönnunum (1-2-4-

5) sögðust snemma hafa tekið þá afstöðu að það yrði ekki lagt á herðar listarinnar að 

skaffa salt í grautinn, það væri ekki markmið að lifa af listinni. Hluti hins listræna frelsis 

felst í því að losa listsköpunina undan þessari kröfu 

  

„…ég skilgreini kannski myndlist ekki sem vinnu... reyni að hugsa þetta ekki sem 

vinnu... af því þegar þú vinnur svona comercial… þá ertu að þjóna ákveðnum 

elementu,... það er vinna, þú færð borgað fyrir það, myndlistin, það er meira... 

áhugamál“ (2).   

  

Þetta er afstaða sem fjórir af fimm myndlistarmönnunum orðuðu, þó með mismunandi 

hætti. Aðeins þessi eini sem vitnað er í hér að ofan nefnir myndlist sem áhugamál, til 

aðgreiningar frá brauðstritinu og fullyrðir líka að það að vinna „commercial“ sé 

þjónusta við ákveðin „element“. Í þessu samhengi má vissulega segja að það að aðskilja 

sig frá þessum ytri elementum sé því hluti af þeirri viðleytni að vera 

hugmyndafræðilega sjálfstæður (e.autonomy). Í þessu tilfelli vísar myndlistarmaðurinn 

til markaðsáhrifa „commercial“, en fjórir myndlistarmenn voru  mjög afgerandi með 

það að afkomu sína byggðu þeirekki á starfi sínu sem myndlistarmenn eða sölu 

listaverka sinna.  Þessir fjórir myndlistarmenn tiltóku allir aðra þætti eða störf til 

tekjuöflunar. 

  

„..ég hef aldrei hugsað þetta sem afkomu, myndlistina sem sagt... ég hef alltaf verið 

með einhverjar mjólkurkýr... Lengi vel var það nú bókakápur eða illustrasjón sem var 

mjög gott og skapaði mér pening og það skapar sjálfstæði og frelsi… skilurðu, að vera 
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ekki háður því að selja það sem þú ert að gera hér inn á vinnustofunni... það lít ég á 

sem sjálfstæði.“ (1).  

  

Þessi fullyrðing er af sama meiði og endurspeglast í þessum orðum um myndlist sem 

sjálfstætt aðgreinanlegt rými frá brauðstritinu, í þeim tilgangi að verja listrænt frelsi 

listamannsins. Þessi sjónarmið komu fram víða í samtölunum, bæði í umræðum um 

afkomu og vinnu, en líka þegar umræðan snerist um fagurfræði eða frelsi. Öll þessi 

störf sem um ræðir og myndlistarmennirnir nefna, eru störf sem byggja á myndlist og 

þekkingu listamanna, eins og myndskreytingar og bókakápur. Alla jafna eru þessi störf 

í huga almennings hluti myndlistarheimsins og allar hinar félagslegu greiningar sem 

hér liggja til hliðsjónar skoða listheiminn með víðara sjónarhorni en birtist í þessum 

viðhorfum listamanna, sem myndu hafa þessi störf á sínu landakorti listheimsins. En 

þessi rammi eða rými um listina sjálfa til aðgreingar frá öðrum störfum er augljós hjá 

fjórum viðmælenda (1-2-4-5).   

Einn listamaður nefnir vinnu við auglýsingagerð sem hafi fært honum tekjur (2) og 

fjórir myndlistarmenn (1-3-4-5) nefna kennslu sem mikilvægan hluta tekna sinna og 

allir nefna þeir líka kennsluna sem mikilvægan hluta endurnýjunar hugmynda og 

listræns samtals.  

  

 „Ég hef snúið mér meira að kennslu undanfarin ár og það er ekki bara til að afla 

tekna... heldur líka er þetta... þegar þú ert einn á vinnustofunni þá er nauðsynlegt að 

skipta um umhverfi og náttúrulega bara hitta unga myndlistarmenn og kollegana á 

kennarastofunni, það skiptir líka miklu máli... Þannig slæ ég tvær flugur í einu höggi“ 

(1).  

  

Þetta endurspeglar nokkuð jákvæða afstöðu til þessa hlutverks myndlistamannsins, að 

kenna og miðla, og svipaða afstöðu má finna hjá öllum þremur myndlistarmönnunum 

sem leggja áherslu á kennslu (1-4-5), að miðlunin og samtalið um listina á vettvangi 

kennslunnar sé þeim dýrmætt og þýðingarmikið. 

Einn þessara listamanna hefur sérstaklega orð á því að það sé mikið fyrir því haft að 

skapa þetta rými um listsköpunina, hún vinni mikið, „…ég vinn líka brjálæðislega 

mikið til að láta þetta ganga, kenni mikið“. (4) 
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4.1.2. Salan á myndlist viðmælenda – 12 nuddtímar… 

Í huga almennings má ætla að sala á afurðum listamanna sé þeirra helsti tekjustofn, rétt 

eins og um aðra framleiðsluvöru sé að ræða. Hvort ekki sé eðlilegt að listamenn, rétt 

eins og aðrar greinar atvinnulífsins, lifi af þeim afurðum sem þær skapa, hvort eðlilegt 

sé að greiða fyrir störf sem skili frekar ógreinilegum efnahagslegum hagnaði? Þessar 

vangaveltur um ógreinilegan hagnað eða virði, hvað sé til sölu og hvernig hugmynd sé 

verðlögð, var framarlega í huga nokkurra listamannana og kom fram með ýmsum hætti 

hjá þremur þeirra (1-4-5). Þessar vangaveltur um óeiginlegt virði hanga saman við fleiri 

þemu í þessari rannsókn. 

 

„Sko, concept-tímabilið snerist soldið mikið út á þetta og þessi bara gamla spurning 

hvað er myndlistin? Er það kannski bara hugmyndin? Bara sem liggur í loftinu? Eða 

þurfum við alltaf eitthvað product? Eitthvað hands on,  fýsískt. Og um þetta hafa 

náttúrulega verið skrifaðar lærðar greinar... en já, ég veit eiginlega ekki hvað skal 

segja… Ég geri mér mjög vel grein fyrir því að þegar settur er peningur í eitthvað 

produkt þá vill sponsorinn sjá eitthvað meira en bara óljósa hugmynd, og það er mjög 

eðlilegt...“ (1) 

 

Einn listamannana í hópnum sker sig nokkuð úr í umræðunni um sölu og hlut hennar í 

afkomunni. Hann er einn um að nefna sölu verka sinna sem tekjur og hann er reyndar 

mjög afgerandi, aðspurður um tekjur segir hann: 

 

 „Einfaldast að svara þessu… Sko, miðað við Ísland, þá eru það held ég einkaaðilar 

sem halda uppi myndlistinni, þannig lagað, við vitum alveg að söfnin eru að kaupa og 

við eigum nokkur söfn... en það getur vel verið að einkaaðilar fari að einhverju leyti 

eftir því hvað söfnin kaupa en ég held að einkaaðilar séu númer eitt hérna“ (3).  

 

Eins og fram hefur komið framar í textanum eru aðrir listamenn í samtalinu ekki að 

stóla á sölu og því eru svör þeirra við þessum vangaveltum með öðrum hætti. Einn 

annar nefnir þó að hann selji reglulega og til séu safnarar sem komi og fylgist með 

störfum hans og sýningum og passi upp á að eiga í safni sínu heillega mynd af ferli hans 

og þetta telur hann mjög dýrmætt (1), en þetta sé ekki í því magni, né það stór hópur að 

lifa megi af því. Þriðji myndlistarmaðurinn segir að hann hafi átt tímabil á sínum ferli 

þar sem ágætlega hafi gengið að selja en það sé ekki raunin í dag. Að hans mati hafi 
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sala á myndlist verið betri áður fyrr, til hafi verið stétt fólks sem keypti reglulega 

myndlist en það sé ekki raunin í dag. „Í dag er fólk bara að prútta“ (2). Þetta er ekki í 

samræmi við upplifun annars viðmælenda sem segir:  

 

„...en það er líka mjög góð þróun finnst mér undan farin 20 ár, eða eitthvað, hvað það 

hefur verið að aukast bara svona einkasafnarar-....“ (1). 

 

Sem sagt, fjórir þessara listamanna stóla alls ekki á sölu (1-2-4-5) og tveir þeirra segjast 

nánast ekki hafa selt myndlist beinni sölu til einstaklinga og ástæður þess eru misjafnar. 

Annar þessara listamanna segist einfaldlega ekki gera myndlist sem henti sölu til 

einstaklinga, myndheimur hennar og verk  séu þess eðlis. Hún sýnir töluvert.  

 

„… en ég sel mjög lítið af verkum ég sel eiginlega ekki neitt, ég hef eiginlega aldrei 

komist inn í þann bransa og það er nú kannski líka sjálfri mér að kenna því ég á erfitt 

með að búa til svona product til þess að selja. Mín list er bara í einhverjum projektum 

og svo hef ég náttúrulega líka verið heppin að fá eitt og eitt verk, svona útilistaverk… 

sum hef ég náttúrulega bara þurft að borga með... en önnur hef ég fengið pínulítil laun“ 

(5).   

 

Og sami listamaður segir um sölu til einstaklinga:  

 

„...að ef einhver kaupir þá er bara, vá… ég verð bara svo hissa að einhvern skuli langa 

í það…“ 

 

Svo er skýr afstaðan til sölu hjá myndlistarmanninum sem segist ekki hafa áhuga á því 

að selja söfnurum og aðspurð hvers vegna segist hún einfaldlega ekki hafa áhuga á því 

(4). Viðkomandi listamaður er mjög virk í sýningarhaldi og hefur verið það til margra 

ára. Þegar hún er innt eftir því hvað valdi því að hún vilji síður selja verkin frá sér segir 

hún: 

 

„Það eru í því bara svo miklar upplýsingar sem ég er bara ekki alveg búin að átta mig 

á… og þess vegna finnst mér mjög gott að geta horft á það…“.  

  



 

 42 

Hér aftar, í öðrum kafla niðurstaðna, þar sem talað er um gildi (e.value), taka allir 

listamennirnir fram að þeir upplifi gildi verka fyrir sín eign störf mikilvægan þátt í 

vinnu sinni og þroska. Þetta sjónarhorn listamannsins, um að halda myndheiminum 

með einhverjum hætti svona nærri sér, er dæmi um þessa togstreytu – um innra virði 

fyrir listamanninn. Þessi listamaður lýsir líka verkum sínum sem ferli, frekar en 

ásetningi, ferðalagi með óljóst upphaf og endi. Sem endurspeglast í viðhorfi annars 

viðmælenda sem segir að myndlistarmenn geti ekki verðlagt verk sín því það sé svo 

mikið meira undir en það verk sem er „á borðinu“  – verkið eigi sér stærri tilvist í tíma 

og rúmi (5).  

 

Myndlistamaðurinn sem hefur uppi þau orð að vilja ekki selja söfnurum segir að 

kannski sé leiðin frekar að gera verk sérstaklega til þess að selja, að fólk panti það. Það 

sé þá með einhverjum hætti utan þess rýmis sem myndlistin hennar er. Reyndar hafi 

hún gert það einu sinni, gert verk eftir pöntun og fengið greitt fyrir með 12 nuddtímum. 

Hún frétti að ekki hefðu allir verið ánægðir með verkið á heimili kaupandans  

 

 „En svo var ég bara svo fegin þegar ég fékk þessi myndlistarverðlaun, þá hugsaði ég… 

já, ok… frábært, þá allavega getur þessi eigandi og fjölskyldunni allavega liðið aðeins 

betur með þetta, fundist þetta einhvers virði“ (4). 

 
Þetta er vissulega sagt með sposku brosi. Annar listamaður fullyrðir að hér hafi aldrei 

skapast neinn markaður fyrir myndlist, það gangi einfaldlega ekki upp því við séum svo 

fá. Þetta gefi listamönnum frelsi því það sé enginn að spá í peninga, það búi enginn til 

myndlist til að selja, einhverjar myndir til að ramma inn, eins og hún segir,  það nennir 

enginn að ramma inn, það er alveg óþarfi. Þetta með myndarammana er að sjálfsögðu 

kómísk myndlíking fyrir þetta opna rými myndlistarsenunnar, en vísar í frelsið sem 

skapast við það að markaðurinn myndi ekki kröfu á senuna, að hennar mati.   

 

4.1.3. Söfnin – „Það er svona smá reward…“ 

  

Söfn í eigu hins opinbera og stærri sveitarfélaga kaupa inn samtímamyndlist með 

faglegum hætti, með faglega skipaðar valnefndir sem hafa tiltekið fjármagn til 

rástöfunar á ári. Allir myndlistarmennirnir sem þátt tóku í þessu samtali eiga verk á 

stærstu söfnum landsins og söfnin kaupa verk þeirra inn í safneign sína og þegar þau 
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eru spurð út í þann hluta sölu sinnar árétta þau að það sé ekki um stórar upphæðir að 

ræða, og það:  „…er svona smá hýra“, eins og einn listamaðurinn orðaði það, „…það 

er þá kannski hægt að skreppa til útlanda“ (5) Annar tekur fram að þetta séu í raun einu 

aðilarnir sem kaupi af henni verk.  

  

„Peningarnir koma ekki úr sölu nema bara mesta lagi á þriggja ára fresti, þá kaupa 

söfnin kannski, það eru bara söfnin sem að ég hef selt…“. (4)  

  

Í umræðunni um söfnin hafa tveir myndlistarmenn uppi  ákveðnar efasemdir um 

fagmennsku innkaupanna hjá listasöfnunum og benda á að meginhlutverk safnanna sé 

ekki að kaupa list til að halda listamönnunum uppi heldur að tryggja söfnun sögulegrar 

framvindu í íslenskri myndlist  að halda utan um samhengi listamanns, og safneignin 

eigi að skrásetja mikilvægi verka í samhengi íslenskrar listasögu. (1).  Þetta sjónarmið 

er staðfest í samþykktum þessara tveggja stóru safna, Listasafns Íslands og 

Reykjavíkur, Í samþykkt LR segir: 

 

„Listasafn Reykjavíkur skuli hafa yfir að ráða svo fullkomnu safni íslenskrar myndlistar 

sem unnt er, skrá það, varðveita og sýna. Leitast er við að afla verka sem endurspegla 

sem best strauma og stefnur í íslenskri myndlist á hverjum tíma“. (Listasafn 

Reykjavíkur, 2022) 

  

Það er ekki komið mikið inn á umræðu um rannsóknir eða þekkingu á myndlist í 

samtölunum, kannski vegna þess að spurningarnar einfaldlega leiða ekki þangað en 

þessi umræða um hlutverk safnanna er engu að síður angi af þeirri hugsun og einn 

listamaðurinn gerir athugasemd við að þekkingu skorti í innviði myndlistarheimsins, 

að hans mati.  

 
„... ég er að tala um innviði eins og söfnin og þeir sem eru að skrifa um myndlist. Það 

er búið að vera núna í 14 ár hérna listfræðikennsla, er það ekki?... það kemur ekkert 

út úr því... Það kemur ekki með neitt framlag, það er ekki búið að rannsaka neitt… 

Það er ekki... Veit enginn hvað þetta er? ... annars staðar í heiminum væri kannski 

búið að skoða sögulega... Því þrátt fyrir að við höfum fengið þessa listasögu þá höfum 

við ekki fengið raunverulega  sögulega  rannsókn... það kemur að því, einhverntíma, 

býst ég við...“. (2) 

 



 

 44 

En það er tilfinning eins listamanns að listasöfnin hafi verið stórtækari í innkaupum hér 

áður fyrr, keypt jafnvel heilu innsetningarnar eða klasa af verkum einstakra listamanna 

„…það hafi skapað svona innra samhengi“ (4). Verulega hafi hinsvegar dregið úr 

stórinnkaupum. Annar listamaður gagnrýnir innkaup safnanna og finnst þau 

tilviljanakennd.  

  

„…mér finnst dálítið tilviljanakennt hvað söfnin eru að kaupa... þá meina ég… það sem 

ég horfi á í kring um mig í bransanum… þá er maður að hugsa í sambandi við 

listasöguna… hvernig lítur þetta út? Ég meina, hvað var að gerast árið 2020… var 

þetta aðalatriði… var ekki keypt þegar þessi var með stóra sýningu? Ég nefni þetta líka 

í samhengi við safnarana sem ég var að nefna áðan… Að fylgjast með, hvað var að 

gerast og hvenær eru milestones í ferli listamanns? Það þarf að fylgjast með þessu. 

Þetta er ekki stórt samfélag sem við búum í, við búum í þorpi... og það er mjög auðvelt 

að sjá hvenær marktækir listamenn eru með stórar sýningar og fylgjast með þessu. (1) 

  

Þetta er nokkuð huglægt mat á innkaupum safnanna en það væri áhugavert að 

gera  megindlega rannsókn á  innkaupum og safneignum í tímalegu samhengi.  

Í orðum allra listamannanna má heyra að sala til safnanna sé ekki spurning um afkomu 

listamanna, heldur felst mikilvægi innkaupa safnanna fyrir listamenn í því að verk 

þeirra séu inni í þessu samhengi, hluti af skráningunni, og að söfnunin gefi trúverðuga 

mynd af listheiminum, einn listamaður nefnir þó samhengið milli sölu á almennum 

markaði og gildi þess að vera hluti af safni stóru safnanna.  

  

„... en það getur vel verið að einkaaðilar fari að einhverju leyti eftir því hvað söfnin 

kaupa, en það er annað…“ (3). 

  

Og hann hreyfir þá við þessari hugsun um það virði sem skapast í almenna rýminu, 

hvort sem það er efnahagslegt eða hið margendurtekna, og að mati Bourdieu, 

aðgreinandi hugtak félagslegt auðmagn. Þetta er sjónarmið sem gefur tilefni til að 

rannsaka og er vissulega áhugavert.  

 

4.1.4. Galleri – “ ...það var mjög athyglisverð reynsla“. 
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Spurt var sérstaklega um samskipti listamannanna við gallerí, þessi sem hægt er að 

skilgreina sem faggallerí, þau gallerí sem starfa á svipuðum nótum og þekkt er á 

alþjóðlegum listmarkaði sem einhverskonar umboðsmenn listamanna. Það var öðrum 

þræði gert með það í huga að máta hugsunina um hinn alþjóðlega myndlistarmarkað 

við reynslu listamannanna, því í greiningum félagsfræðinnar skipar allt umhverfið, sala 

og dreifing, miklu máli.  

Á Íslandi eru þrjú gallerí gjarnan nefnd undir þessum hatti: i8, Hverfisgallerí og Berg 

Contemporary. Í hópnum er einn í virku sambandi við gallerí (2), tveir listamannanna í 

hópnum hafa verið í sambandi við gallerí (1-3) en hætt því og tveir aldrei verið með 

samning við gallerí. Það kemur fram hjá þeim sem hafa reynslu af þessu fyrirkomulagi 

að ekki sé um samninga að ræða heldur einskonar heiðursmanna- samkomulag milli 

listamannanna og gallerísins, sem sé umhugsunarefni þegar um svo stóran hlut sölunnar 

sé að ræða, 50% af söluverði (1). Þeir tveir sem sagt hafa upp samningum eru engu að 

síður jákvæðir í garð galleríanna sem slíkra.  

  

„ ...það var mjög athyglisverð reynsla, það er sko augljóslega svo margt gott við það 

að bindast galleríi...  ég á erfitt með að verðleggja og að selja, er bara, það er hræðilegt 

að… ef einhver ætlar að tak upp budduna fyrir framan mig, skilurðu, mér finnst þetta 

erfitt...  og... Það var allvega rosalega gott að það kom þriðji aðilinn inn sem var bara 

í því að selja verk“ (1).   

  

Þetta kemur fram með ýmsum hætti í samtölunum undir mismunandi þemum, þessi 

flókna hugmynd að verðleggja. Eins fram hefur komið áður segir einn viðmælandinn 

að listamenn séu einfaldlega ekki færir um að verðleggja eigin verk (5) því þeirra 

viðmið nái svo langt út fyrir tíma og rúm verksins, sem geri þetta allt svo afstætt.   

En hvað er í veginum að leysa þennan verslunar- og viðskiptahluta vinnunnar með  

umboðsmannakerfi eða galleríum sem gætu gripið þessa bolta? Einn listamaður dregur 

upp mismuninn á þessu umhverfi hér á Íslandi og erlendis.    

 

„... Hérna er það ekki, þú kemst alveg upp með að fúnkera án þess að vera tengdur 

einhverjum strúktúr og gott dæmi um þetta er bara að söfnin erlendis þau kaupa yfirleitt 

ekki nema í gegn um gallerí. Hérna koma söfnin bara inn á gólf til hvers og eins og 

kaupa, það er voða fallegt og gott en á sama tíma skelfilegt, fyrir sko galleríin… þetta 

er mjög erfitt og ég held... oft hefur mér fundist eins og myndlistarmenn séu að skjóta 
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sig í fótinn að ýmsu leyti með því að… að vera að... taka þátt í þessum markaði og á 

sama tíma að kvarta yfir því að það séu ekki til almennileg gallerí… Þetta er 

náttúrulega grundvöllur þess að gallerí séu til, það er bara að þau sem sagt… geti 

selt...“ (3). 

 

Þetta er líklega eitt vandamálið, þessi litli markaður, allir þekkja alla og einn segir: „ ... 

ég held ég sé alveg ágætlega þekktur“, og gefur ekki mikið fyrir það að þurfa kynningu 

en verkefni gallerísins þurfi að hafa stærra hugsun, vinna í samböndum og tengingum. 

 

„… ég hefði alveg viljað að, þú veist, að galleríið ynni í mínum karríer og byggi til 

sambönd og svona og þá meina ég ekki bara bara sölusambönd... heldur 

líka  sýningarboð og… eitthvað svona. En það var einhvern veginn ekki að ganga 

eitthvað...“ (1).   

 

Hinn myndlistarmaðurinn sem sagði upp sínum samning við gallerí hafði svipaða sögu 

að segja. Þegar samstarfið var búið að standa í nokkurn tíma og sýningarnar orðnar 

þrjár var litlu við samstarfið að bæta, vettvangurinn virtist ekki ætla að stækka né 

samböndunum að fjölga og þá var sjálfhætt (3).  

 

Allir listamennirnir tala (1-2-3-4-5) með jákvæðum hætti um gallerírekstur og þeir sem 

hafa reynslu af því samstarfi tiltaka að aldrei hafi þeir upplifað einhverskonar skerðingu 

á listrænu frelsi íþví samhengi (1-2-3). Einn listamaður, sem ekki hefur verið á 

samningi, lýsir þeirri skoðun sinni að þrátt fyrir að verkin í þessu umhverfi séu mörg 

gríðarlega góð myndlist þá í samhenginu „myndlist sem hreyfiafl“,beri þau með sér 

einhverja hugmynd eða áru. 

 

„... þegar maður hugsar um verk sem eru seld í galleríum… Þetta eru verk sem hafa 

svona… finnst mér... eða, það er ákveðin ára yfir þeim, sem að, hérna, sem að mér 

finnst ég greina... mjög skýrt, sko… eins og þau hafi stoppað… æ, ég veit það ekki, ég 

er ekki að tala um það neikvætt… það er eins og þau stoppi einhvernveginn og… maður 

ætti nú ekkert að taka þetta upp svo sem… en þau verða svona bjóðandi, sko… sem er 

bara mjög fallegt, þetta eru oft flott verk... En ef maður hugsar bara um listina sem 

hreyfiafl… það eru ekki allir listamenn sem passa þar inn...“. 

 



 

 47 

Eins og fram kemur í þessum texta, og sérstaklega reynslu þeirra sem hafa eða starfa 

með galleríum, þarf að koma til aukið framlag frá galleríunum til að listamennirnir sjái 

hag í því að eiga í samstarfi innan þessa umhverfis – kynningar, sýningahald erlendis, 

tengingar innan alþjóðlega myndlistarheimsins og markaðarins, en í þeirra tilfellum 

hafi vantað upp á það. Einnig virðast galleríin vera í flóknu umverfi þar sem tekjurnar 

sem þau þurfa að reiða sig á, því þetta er viðskipta- módel, eru ekki að skila sér með 

sama hætti og hjá kollegum þeirra í sambærilegum rekstri í Evrópu.  

 
  

4.1.5 Listamannalaun – „Það var þetta sósíalíska fyrirbæri sem er svo mikilvægt…“. 

  

Það er einboðið að staldra við listamannalaunin sem sjálfstætt þema undir afkomu- 

umræðunni, því allir listamennirnir tala um mikilvægi þeirra (1-2-3-4-5). Þau lýsa 

þessari skoðun sinni af kerfi listamannalauna af fyrra bragði og hafa á því orð án þess 

að um þetta sé spurt sérstaklega. Þetta birtist með mismunandi hætti í samtölunum.  

  

„...náttúrulega alveg ómetanlegt, þetta sístem... Starfslaunasístem... þetta er algjör 

sökkull fyrir bara, sko... Listalífið… ómetanlegt, en þú getur ekki stólað á þetta og 

það er kannski það sem er erfitt fyrir marga… “ (3).  

  

Hann vísar til þess að bæði fá listamenn ekki stöðug laun og falli út á milli ára, því sé 

ekki á þau að stóla sem stabílar tekjur. Listamenn hafa lengi talað fyrir því að laununum 

sé úthlutað til lengri tíma, að þeim sé ekki skipt niður í of smáa skammta, að listamenn 

geti fengið lengri samning ef svo má segja. Í lögum um listamannalaun er tiltekið að 

ekki megi nema 10% hluti úthlutanna fara undir sex mánuði (island.is, 2022), en þeirri 

reglu er gjarnan ekki fylgt eftir við úthlutun launanna (Rannís, 2022). Sami listamaður 

útlistar að það sé flókið að eldast í þessu umhverfi og samanburðurinn milli kynslóða 

sé flókinn. 

 

„... til dæmis fyrir eldri myndlistarmenn getur þetta verið erfitt og þessi endalausa 

spurning hvort það eigi að taka karíerinn inn í málið eða það sem er framundan? Það 

er það sem er svo erfitt með eldri myndlistarmenn, þeir eru kannski ekki með sýningar 

á hverju ári. Á meðan að unga fólkið er með þrjár sýningar… á kaffihúsum… og fá 
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starfslaun, sko… það er þessi spurning þannig að þetta er eitthvað, sko, mjög mikilvægt 

en þetta er ekki eitthvað sem þú getur stólað á...“.  

 

Annar sem lýsir ánægju sinni í orðum yfir þessu kerfi varpar svipuðu ljósi á þessar 

vangaveltur kollega síns um að þetta sé ekki eitthvað sem hægt er að ganga að sem vísu.  

  

„… starfslaunin hafa alltaf verið ofsalega mikilvæg… og hefur verið alveg stórkostlegt, 

ég hef fengið oft starfslaun og þetta er alltaf alveg frábært. En ég lít aldrei á þetta sem 

einhvern sjálfsagðan hlut…“ (1).  

  

Að líta ekki á listamannalaunin sem sjálfsagðan hlut er gegnumgangandi í afstöðu 

hópsins og allir lýsa yfir miklu þakklæti fyrir viðurkenninguna að vera treyst fyrir 

þessum peningum og að starfa í skjóli þessa umhverfis. „... mér finnst ég svo lánsöm 

að búa í svona samfélagi þar sem ég get sótt um styrki, fengið starfslaun…“ (4).  

  

Mikilvægið og hlutur launanna í störfum listamannanna er augljós í þeirri staðhæfingu. 

Einn  þeirra  staðhæfir að stærsta sýningin hans á næsta ári, sem staðið hefur til um 

nokkuð langt skeið, standi og falli með ákvörðun úthlutunarnefndar listamannalauna 

(2). (Viðtalið er tekið tveimur dögum fyrir tilkynningu um úthlutun 2022).  

  

“... Það var þetta sósíalíska fyrirbæri sem er svo mikilvægt. Eins og þú segir, að búið 

sé að að hækka listamannalaunin núna,  þetta er þvílík gleði, þetta er þvílík innspýting 

inn í samfélag sem þarf að sko…“ (5).  

  

Þetta segir einn listamaðurinn, og í framhaldi vitnar hann í sögur af bekkjarfélögum 

sínum í erlendum listaháskóla sem margir hverjir voru gríðarlega efnilegir, að hennar 

sögn, en þegar skólagöngunni lauk var ekkert sem tók við og til að ná framvindu eða 

stöðugleika í ferilinn þurfi fólk einfaldlega að eiga efnaða foreldra eða að 

umboðsmannakerfi eða gallerí grípi þá (5).  

Í lögunum um listamannalaun er þetta eitt tilgreint sem hlutverk þeirra:  

 

"1. gr. Hlutverk. Í þeim tilgangi að efla listsköpun í landinu veitir Alþingi 
árlega....."(Alþingi, 2022) 
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Þetta hlutverk er nokkuð opið til túlkunar, en af viðbrögðum viðmælenda að dæma er 

þetta kerfi að skapa ákveðið rými um þeirra listræna starf. Eins og fram kemur í bók 

Bjarka Valtýssonar eru helstu rökin fyrir þessu fyrirkomulagi að verja listrænt frelsi og 

sjálfstæði listarinnar fyrir mögulegum áhrifum stjórnmála og fjármagns. En öll koma 

viðbrögðin á listamannalaunin í tengslum við umræðuna um afkomu og tekjur, svo 

líklega má eitthvað lesa í þá áherslu(1-2-3-4-5). Og enn og aftur, samhengið þarna á 

milli.  

  

4.2. Er stigveldi? _ En ég held að það sé miklu meiri tolerance í dag.  
  

Í grunnkerfi Bourdieus er stigveldið ákaflega þýðingarmikið, það er að segja þessi 

færsla listamannsins á milliafkomu og sölu annarsvegar og stigveldi hinsvegar og því 

að hið félagslega auðmagn aukist eftir hreyfingum á ási stigveldisins. Viðmælendurnir 

voru spurðir mjög beint út í þennan þátt umhverfisins. Flestir viðmælendanna sáu þetta 

með mun jákvæðari og „flatari“ hætti en þeirri lóðréttu ásýnd sem hugtakið stigveldi 

(e.hierarchy) hefur í huga fólks.  

Þegar vikið er að samskiptum og félagsneti  talar einn listamaðurinn um hversu 

mikilvægt það hafi verið að taka þátt í félagslegu starfi, eins og stjórn Nýlistasafnsins, 

þegar hún kom heim frá námi. Hún hafi fljótlega tekið sæti í safnaráði og 

innkaupanefnd og sambærilegum störfum fyrir samfélag myndlistarmanna. Þetta hafi 

þroskað hana og myndað mikil og góð tengsl með jákvæðum hætti (4). Þetta er 

félagslegt samhengi sem ekki er að skila viðkomandi listamann tekjum, starfsemi eins 

og Nýlistasafnsins er fyrst og fremst hugsjóna- og sjálfboðaliðastarf en er greinilega 

umhverfi félagslegra tengsla, í það minnsta hjá þessarar kynslóð, því aðrir viðmælendur 

nefna Nýlistasafnið  sem frjóan vettvang umræðu um myndlist (1-4-5). Það virðist 

standa viðmælendum nær að tala um félagsnetið frekar en stigveldi og þetta sé frekar 

ómeðvitað félagslegt samhengi, samtal um listina sem finnur sér farveg í samskiptum 

myndlistarmanna. 

 

„... byggist á svo mörgum þáttum og ég veit ekki alveg, dýnamíkin í því, sko yfirleitt er 

það þannig að myndlistarmenn eiga einhverja félaga og þar er einhver samræða, 

einhver svona orka sem verður til og... (2).  

 

Stigveldi í hefðbundnum skilningi þess, vill annar viðmælenda útskýra með reynslu 

sinni af störfum erlendis og því hvernig myndlistarheimurinn sé samansettur þar.  
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„... kynni mín af því hvernig þetta gengur fyrir sig í Frakklandi... þá finnst mér það 

skýrara einhvern veginn, því að um leið og myndlistarmaður er keyptur inn á safn, til 

dæmis, þá bara hækkar hann í verði, en hann hækkar misjafnlega mikið eftir því hvaða 

safn það er, um leið og einhver safnari kaupir þá hækkar þú, en það fer eftir því hvaða 

safnari það er, ef það er einhver safnari sem þykir góður þá hækkarðu aðeins 

meira…  að fá sýningar á söfnum og svo eftir á hvaða söfnum… eða jafnvel galleríum 

það eru ákveðin gallerí sem hækka myndlistina aðeins meira… þetta er einhver svona 

„basi“  og… Þarna myndast einhverskonar hierarchy innan kerfisins.“ (3)  

  

Hann leggur ekki mat á það hvernig þetta mátast við íslenska listasenu en umhverfið er 

skýrara fyrir honum og hans reynslu af þessum klassíska skilningi á stigveldi í 

Frakklandi. En hann talar líka um hversu fallegt það sé að fólk hafi beinan aðgang 

að myndlistarmönnum, meirihluti viðskipta með myndlist fari fram á gólfi 

vinnustofunnar (3). Sömuleiðis bendir hann á að af þessum sökum eigi stigveldið, eins 

og það myndast í evrópsku umhverfi, erfitt uppdráttar hér á landi þar sem galleríin hér 

hafi ekki þá stöðu sem þau hafa í Evrópu (3). 

Annar listamaður segir einhvers konar skilning á stigveldið sé kannski að finna í 

ákveðnum átökum milli píramítar innan kerfisins, hið augljósa væri kannski gallerí i8 

annars vegar og Gallerí Fold hins vegar. Þetta skapi möguleg átök innan rýmis 

myndlistarsenunnar, smá átök myndi bara heilbrigða dýnamík, en þessi átök séu ekki 

svipur hjá sjón í dag miðað við áður fyrr, þegar raunverulega var tekist á um stefnur og 

listina.  

  

„...og þetta var ekki bara unga fólkið þetta var bara allur bransinn og þetta var líka 

sko... gömlu septem málararnir gagnvart ungu kynslóðinni og þetta var bara ljót 

orðræða. En ég held að það sé miklu meiri tolerance í dag og ég held að þetta sé ekki 

er bara innan myndlistar eða lista-... yfir höfuð, ég held bara að þetta liggi í loftinu“ 

(1).   

  

Á sömu nótum talar annar viðmælandi um þessi hugmyndafræðilegu átök sem 

einkenndu fyrri tíma í listheiminum.  
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„... Þú varst að tala um klíkuna og kunningjaskapinn og vera með og á móti, þetta 

tilheyrir soldið eldri kynslóðinni… þetta þekki ég líka sem kennari eftir að hafa kennt 

mjög lengi, að nemendur bókstaflega læra að bera virðingu fyrir skoðunum annarra 

og… að allir hafi rödd… sem hver og einn þarf að vinna með og engin hugmynd er 

betri en önnur, enginn stíll er bannaður... Það sem skiptir máli er að þú þroskist og 

stækkir og þetta er þessi respect fyrir hugmyndum annarra… og þetta hefur breytt 

myndlistarsenunni og hún er ekki eins hatröm“ (5).  

 

Listamaður nefnir að það geti hlaupið ákveðinn veldisvöxtur í vöxtinn hjá einstökum 

listamönnum, ef einhver fer að skara fram úr fái hann eða hún möguleg fleiri og fleiri 

tækifæri, þannig stækki og stækki sá angi allt í einu og í svona litlu samfélagi, eins og 

íslenskum listheimi, geti það tekið of mikið pláss... það má alveg verða flatara 

einhvernveginn...“ (4).  

 
 

4.3. Frelsið  (e. Autonome) – „… þú verður að einhverju leiti þjónn þinna eigin 
hugmynda“. 
  

 Frelsið og hinn sjálfstæði myndheimur er grunnhugmyndin að þessari rannsókn. Við 

hófum ferðalagið með Immanuel Kant og kenningu hans um sjálfstæði 

hugmyndaheimsins, til aðgreiningar frá skynsemishyggjunni, við höfum siglt fram hjá 

mörgum birtingarmyndum átakanna um sjálfstæði, en haft félagsfræðileg sjónarmið til 

hliðsjónar rannsókninni.  

 

Hvernig er svo staðan í dag? Hvernig sjá viðmælendurnir fyrir sér sjálfstæði sitt og 

frelsi í dag? Þessi hópur er eins og áður hefur komið fram kynslóð sem hefur sinn feril 

í kjölfar fyrstu bylgju hugmyndalistarinnar, sem breytti að einhverju leyti hefðbundnum 

skilningi okkar á myndlist. Einn listamaðurinn vísar í samtalinu í þá þróun og orðar 

þettasvona:  

  

 „... myndlistin er náttúrulega hérna, svona rými, soldið frjálst rými, og hefur hleypt að 

öllum öðrum listgreinum…“ (2).   

  

Með þessari breytingu á hugmyndinni um hvað má og hvað ekki hafi opnast ný og 

frjálsari hugsun um hvað listin væri í sjálfu sér, allt varð mögulega að list og sami 
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listamaður lýsir hugsunarhætti þessa umbrotatíma með því að vitna í vinsælan frasa 

myndlistarmanna:    

 

„… já, þetta er verk! ... það gat allt verið verk... Skilurðu, hvað sem er… Þessi 

hugsunarháttur tilheyrir þessu…“ (2). 

  

Allt gat orðið list, þetta var hugsunarháttur og hugmynd sem stækkaði rýmið, svið 

myndlistarinnar. Annar myndlistarmaður orðar sömu hugsun með öðrum hætti:  

  

„... myndlist er allt sem myndlistarmenn gera“ (1).  

 

Þetta er í nokkrum samhljómi við kenningar bæði Bourdieus og Beckers um að það sé 

þessi samningur myndlistarheimsins um hvað teljist list og hvað ekki, myndlist er í 

rauninni opið rými og það sem dragi útlínur þess sé einfaldlega bara það sem gerist 

innan þessa rýmis, það sem myndlistarmennirnir sjálfir skapa og sameinast um að sé 

list. 

Þessir tveir myndlistarmenn orða þetta með þessum afgerandi hætti, en allir 

listamennirnir lýsa störfum sínum og viðfangi sem sjálfstæðum hugmyndaheimi (1-2-

3-4-5) sem sé sprottinn úr störfum þeirra og á sama tíma undir áhrifum þess samfélags 

og samhengis sem þeir búa í. 

  

„… það held ég að gerist bara smám saman og kannski ómeðvitað að einhverju leyti í 

umræðu við kollega… einhverri diskusjón… smám saman kemur þú þér upp 

myndheimi… þú ferð svo bara að fúnkera… þannig upplifi ég starf 

myndlistamannsins… þú verður að einhverju leiti þjónn þinna eigin hugmynda “ (3). 

  

Einn myndlistarmaður (5) er á svipuðum slóðum þegar hann veltir vöngum yfir 

hugtakinu virði, um virði eigin verka fyrir starf hans, að einstök verk séu lykilverk í 

ferðalaginu sem hann sem myndlistarmaður sé á. Þetta eru verk sem hafi víkkað og 

stækkað hugmyndaheim hans en hafi kannski ekki mikla þýðingu ein og sér (5). Við 

höfum komið áður að þessari hugsun um verðlagningu og sölu, spurningin gæti 

hreinlega verið: er verkið verðmætara í eigu listamannsins en það verð sem fyrir það 

fengist? Allir listamennirnir lýsa því með einhverjum hætti hversu meðvitaðir þeir eru 

um hvað þetta sé órætt mat og hversu flókið sé að meta listræna gildið. 
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 „... já, það erfitt að skilgreina það en það er eitthvað andrúmsloft“ (1).  

 

Það er mjög skýrt að hluti af starfinu sem myndlistamaður er að vera í stöðugu huglægu 

mati á vinnunni og verkefnunum (1-3-4-5) og það á ekki bara við um verkin og 

verkefnin sem eru í vinnslu hverju sinni, heldur líka samhenginu og tímanum, þetta er 

greinilega mjög huglægt og því er spurt hvernig þetta sjálfsmat á eigin list sé, og einn 

svarar því:  

  

„… ég veit hvort ég er á réttri braut… þetta sé… hvort processinn sé eða lúti eigin 

vilja… af því að… mín verk eru ekki unnin með hugmynd í huga heldur eru þau einhver 

ásetningur og eitthvert efni og síðan vinn ég þau áfram þar til mér tekst að koma 

einhverju lífi í þau og þau fara að fá rödd eða hljóm. En ég skil ekkert alltaf það sem 

ég er að gera, alls ekki... En ég veit bara að ég þarf að gera það og… skoða þau og 

greini þau og skoða og skoða…“ (4).  

 

Annar listamaður segir að þó þetta sé órætt þá sé þetta langt í frá stjórnlaust, þetta er 

einhver blanda af starfi undimeðvitundar og skynsemi. En hún vísar líka til þess að 

þetta sé á endanum eitthvert ferðalag út fyrir ramma vitundar, áhugaverðu hlutirnir 

gerast á mörkunum, þar sem farið er yfir þau og það má líka merkja í orðum fleiri 

listamanna. 

 

„ … þú veist að þú ert með eitthvað í höndunum sem er áhugavert og þetta er langur 

process... eða þannig, ekki endilega alltaf undirmeðvitundin sem er að vinna… Þetta 

er náttúrulega líka cognitivt… mér finnst ég hugsa að þetta geti verið bæði. Það er 

engin regla á því hvernig listamenn vinna það er svo… ótrúlega... Það er svo skrítið að 

kenna list að það er engin formúla, hún er bara ekki til…það kemur aldrei nein formúla 

fyrir listina vegna þess að þú þarft að vera svona cutting edge til þess að það sé eitthvað 

áhugavert... “ (5). 

 

Með svipuðum hætti má finna hliðstæður í orðum annarra listamanna um þetta óræða 

umhverfi hugans þar sem þeir nota líkingarmál til að lýsa nánast hættulegum 

ferðalögum, eins og því að standa alltaf á brúninni, eða ferðalaginu í þokunni (1-4).  
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Einn viðmælandi tekur fram að þetta sé flókið og snúist mikið um sjálfstraust, að hafa 

trú á að þú sem listamaður hafir einhverja rödd sem skipti máli. Fjórir listamannanna 

(1-3-4-5) setja feril listamannsins í þetta samhengi um listrænt virði og sjálfstæði, eins 

og lesa má úr anda tilvitnana hér að ofan, að það sé einhver framvinda eða saga í 

höfundarverki listamannanna sem dýpki skilning eða auki virði verka. Þarna er 

samhengi í vangaveltum annars um mat á úthlutunum listamannalauna, en við höfum 

líka heyrt þetta viðhorf í umræðunni um afkomuna og virðið og hvernig það myndast 

og hvort hægt sé að verðleggja það. Einn myndlistarmaður útskýrir þetta samhengi með 

dæmi: 

  

„Það er nú þannig með list, og sérstaklega með myndlist, að þú þarft soldið að þekkja 

myndlistarmanninn og sögu hans... og samhengið. Listaverk getur virkað í sjálfu sér 

eitt og sér...  það getur lítil teikning eftir lítið barn gert líka, haft alveg sömu áhrif á þig 

og eitthvað verk eftir einhvern stórkostlegan listamann… það er bara eitthvað sem að 

kveikir í þér… en myndin eftir barnið er stakur hlutur á meðan hitt er í einhverju stóru 

samhengi, er einhver stærri hugsun…“ (5). 

 

Með þessu er listamaðurinn að benda á að verkið sé mun stærra en tími og rúm gefi til 

kynna og þá má spyrja hvort sá sem nýtur verksins eða eignast það þurfi ekki að vera 

„á sömu blaðsíðu“ hvað þetta varðar? Ef það er einhver flóknari hugsun í verkunum en 

þú sérð, rétt eins og þegar þú virðir fyrir þér mynd eftir barn og heillast? Þarf njótandinn 

að greina stærri sögu? Og getur verið að í þessari hugmynd felist ný hugsun sem geti 

leitt til aðgreiningar svipaðarar og Bourdieu heldur fram í sínum fræðum?  

 

Allar þessar lýsingar listamannanna eru lýsing á mjög óræðu verkefni, vinnu 

listamannsins sem „leit í þokunni"“. En  myndheimurinn  og  vinnan er öðrum þræði 

pragmatísk framvinda, ferðalag, og það gerist ekki nema með vinnu og blöndu af 

þessum hugmyndum og verkþekkingu, eins og svo oft kemur fram í máli listamannana,  

eða eins og einn segir í þessu sambandi, að grunnurinn sé í rauninni mjög einfaldur:  

 

„Þú veist, beisiklí er myndlist bara teiknun, málun og mótun… Það er ekkert öðruvísi, 

hún er unnin með höndunum... (2)“  

 
Örlítið flóknara er þetta fyrir öðrum. En það er vinna að láta þetta ganga og einhvers 

konar glíma að koma böndum á óreiðu sem listamaðurinn mögulega skapaði sjálfur. 
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„... þegar maður er að vinna þá er maður í raun og veru ekki að þóknast sjálfum sér… 

langt í frá, maður...  heldur er maður að láta þetta ganga og það er einhver 

endapunktur og þú ert að vinna að einhverju og þú… að… það eina sem þú getur gert 

er að halda áfram og svo kemur þetta alltaf... það er, hérna, er ekkert að bíða eftir 

andagiftinni... verkin fara bara að biðja um eitthvað… stundum finnst mér 

hlutirnir  ekkert…  alls ekki fallegir, þá bara vinnur maður í því... Þetta er allt mjög 

mótsagnakennt… þetta er mjög mótsagnakennt! Vegna þess að maður er ekki að 

þóknast einhverju… nema verkunum sjálfum (4)“. 

 

Allur þessi kafli hefur að einhverju leyti fjallað um sjálfsmynd listamannana, þeirra 

eigin afstöðu til listarinnar og sjálfstæðisins og eins og fram kemur í orðum þeirra og 

þeir nefna allir með einum eða öðrum hætti er hversu viðkvæmt og flókið þetta er, þetta 

samspil milli þekkingar og undirmeðvitunar.  

  

„... að þú getur lent í einhverju öngstræti með eigin hugmynd einhverstaðar út frá þessu 

(3)“. En það verður ekki hjá þessu komist,  þetta er ferðalag í þokunni (5) Og, þú þarft 

alltaf að vera úti á brúninni (1)“.   

   

Enginn listamannana gerir mikið úr því að vera undir ytri skilyrðum með list sína þrátt 

fyrir að vera spurðir út í það beint en viðurkenna að þeir hafi markvisst komið því 

þannig fyrir að það verði ekki lagt á herðar listarinnar að skaffa salt í grautinn eins og 

fram kemur í kaflanum um afkomuna (1-2-3-4-5). Beinni spurningu um frelsið svarar 

einn listamaðurinn:   

  

„... þá var þarna svona kynning uppi í listasafni og… menntamálaráðherra, hún kom 

sérstaklega til mín og sagði: „þú getur gert hvað sem er, þú hefur algjört frelsi að gera 

það sem þú vilt...“ mér fannst soldið skrítið að hún skyldi segja þetta, eins og það væri 

eitthvað annað í boði…“. 
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5. Umræður  

Og hver er niðurstaðan? Hafa  hugleiðingar listamannanna varpað  ljósi á þessa 

spurningu: 

 

Hversu sjálfstæður er listamaðurinn gagnvart utanaðkomandi áhrifum, valds, 

efnahags, stigveldis eða félagslegs samhengis? Hvernig og hvaða utanaðkomandi 

þættir móta verkefni og störf listamannsins, og verða þessi andstæðu hugtök sjálfstæðis 

(e.autonomy)  og ósjálfstæðis (e.heteronomy) slitin úr samhengi hvort við annað? 

  

Eins og haldið hefur verið til haga í gegnum texta þessarar rannsóknar þá er sjónarhorn 

hennar að horfa á þetta hugtak í gegnum hugmyndafræði strúktúrískra 

félagsfræðikenninga Pierre Bourdieu, en öðrum þráðum þessarrar umræðu meðvitað 

haldið utan við efnið. Heimspekiskólar, eins og tilvistarspekin og tímabil rómantísku 

stefnunnar, hafa tekist á við þessa spurningu og innan þessara skóla eru heimspekingar 

og listamenn sem lagt hafa mikið til þeirrar umræðu (Gunnar J.Árnason, 2017). 

Mismunandi liststefnur, t.d. innan módernismans, tókust á um fagurfræðina og nú í 

seinni tíð er tekist á um hugtakið í samhengi hugmyndafræði skapandi greina (Sólveig 

Arnardóttir, 2013). Þetta gefur til kynna að fagurfræðin. samhengi hennar og sjálfstæði. 

sé ennþá lifandi viðfang listarinnar og hugmyndaheimsins. 230 árum eftir útkomu 

Gagnrýni dómgreindarinnar (Kritik der Urteilskraft).  

  

Sjónarhorn þessara félagsfræðinga og þeirra kenninga sem þeir standa fyrir er greinandi 

og þeir  horfa gjarnan á umhverfið utan frá, á meðan þessi rannsókn beinist að því að 

finna á grunni reynslu listamannana hvernig þessi hugtök ríma við veruleika þeirra – 

eru  þessir drifkraftar, sjálfstæðis, skilyrða, stigveldis og virðis lifandi viðfang fyrir 

þeim? Hvernig lítur þessi hugsun út, séð frá sjónarhóli þess sem er virkur á akri hinnar 

menningarlegu framleiðslu?  

 

Fyrsta hugsunin sem rannsakandi tókst á við var þessi skilgreining á 

umhverfinu,  listinni sem sérstökum heimi sem lúti einhverjum lögmálum sem ramma 

hann inn.  George Dickie setur fyrst fram þessa hugsun í grein árið 1964 og síðan þá 

hefur hugtakið art world tekið sér stöðu í umræðunni innan hugvísindagreina og 
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Howard Becker notar það sem titil á bók sinni í The Art World sem kom út 1982 og 

staðfestir þetta umhverfi sem félagslegt viðfang. Bourdieu gaf sína bók, Field of 

Cultural Production, út 1993, en þá hafði hann unnið í nokkur ár með hugmyndir sínar 

um „habitus“ sem liggja sterklega til grundvallar teikningunni af „akri 

menningarmarkaðarins“ (Bourdieu & Johnson, 1993). 

 

Hugtökin sem Bourdieu notar í kenningum sínum vekja mjög sterk hugrenningatengsl 

við vistfræði, field og habitus. Þessi tengsl eru mjög lýsandi og það birtist í þeim 

ákveðið sjónarhorn, dregur svona vistfræðilegar útlínur utan um habitat listheimsins og 

innan þess ramma takast einstaklingarnir á um stöðu, vald og staðsetningu 

innan  akursins. En um leið og það er lýsandi er það líka smækkandi sjónarhorn. 

Vistfræðin gerir nefnilega ekki ráð fyrir hugmyndaheimi eða kenndum. Árangur eða 

þroski einstaklingsins innan kerfisins (akursins eða hýbílisins) ræðst algjörlega af 

stöðunni sem hann nær út frá valdi eða átökum. Þetta er einn flókni þátturinn í 

sjónarhorni strúktúrismans, sem fleiri hafa bent á (van Maanen, 2009).  

Þegar rannsakandi var búinn að átta sig á stóru myndina og greina niðurstöður 

samtalanna í  þessi þemu sem niðurstöðukaflinn endurspeglar, varð því fyrst fyrir 

honum sú hugsun að „field of cultural production“ hugtakið sé ef til vill ekki lýsandi 

fyrir orðræðu listamannana og veruleikann sem endurspeglast í svörum þeirra. 

 

Það er samsvörun í akurhugtakinu (e.field) með öðru hugtaki sem  listamennirnir sjálfir 

nota gjarnan, en þó með mismunandi hætti,  sem er hugtakið „rými“. Það hugtak birtist 

í svörum þeirra sem  hugmyndafræðilegt rými, félagslegt rými, landfræðilegt og 

persónulegt og í samtölunum má oft greina sjónarhorn listamannsins út frá stöðu hans 

í rýminu, hvort sem er til sjálfs sín sem listamanns, til annarra þátta á jaðri hans eigins 

rýmis eða afstöðu til hluta utan rýmisins. Þannig er hliðstæða með aðferðum 

félagsfræðinnar til að skilgreina umhverfið sérstaklega, og upplifun eða sýn 

listamannanna sjálfra, það að slá einhverskonar ramma eða rýmislegri skilgreiningu um 

umhverfið. 

 

Það er líka hægt að færa rök fyrir því að listamennina greini ekki á við félagsfræðingana 

um hvað tilheyri rými myndlistar, að það sé ákvarðað af samkomulagi þeirra sem 

tilheyra þessu rými, hvað sé innan rýmisins og hvað utan þess, s.s. „Að myndlist sé allt 

það sem myndlistarmenn gera“(2), sem kann að vera að einhverju leyti svarið við 
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spurningunni um hvað er myndlist? Þetta rými myndlistar hefur tekið gríðarlegum 

breytingum með tilkomu hugmyndalistarinnar á 20.  öldinni og leyst upp okkar 

hefðbundnu hlutlægu hugsun um  myndlist og rýmið orðið mun opnara og víðtækara 

Þetta er kannski vert að hafa í huga við hina framleiðslumiðuðu kenningu Bourdieu 

sem er smíðuð á grunni umhverfis skáldskapar í Parísarborg í lok 19. aldar.  

 
Sjónarhorn listamannana, hvernig þeir staðsetja það innan rýmisins, má meðal annars 

lesa úr þeim skýru útlínum sem einn myndlistamaðurinn dregur upp þegar hann ræðir 

hugmyndina um gildi (e.value). Hann dregur upp persónulegt rými þar sem gildi 

verksins hefur fyrst og fremst virði fyrir samhengi listamannsins, næsti hringur nær 

utan um myndlistarsamfélag listamannsins og samtalið sem skapast í rými listheimsins, 

ef svo vel tekst til og verkið nær samtali út í almenna rýmið og ef það nær að sigra 

tímann „…og allt gengur upp, þá er það kannski sígilt“.  Og kannski má velta því fyrir 

sér hvort í þessari greiningu myndlistarmannsins felist ekki sú tilraun að skammta sér 

rými og búa til viðráðanlega yfirsýn yfir þennan huglæga vettvang? Um leið verða við 

þessa skiptingu rýmisins skýr hugrenningatengsl við micro-macro-mezo greiningu 

DiMaggio og Hirsch, um þrískiptingu menningarframleiðslunnar (Dimaggio et al., 

1976).  

 

Hin vinnan, er áhugavert sjónarhorn í rannsókninni, þar sem allir listamennirnir vísuðu 

til þess að hafa tekjur og lifibrauð sitt af öðru en myndlist. Fjórir myndlistarmenn af 

fimm aðgreina störf sín sem myndlistarmenn frá öðrum störfum, eins og kennslu, 

auglýsingateiknun, myndskreytingum og bókakápum, sem myndu þó líklega í huga 

almennings tilheyra störfum við myndlist. Þessir listamenn staðsetja þessa „hina vinnu“ 

í alveg sjálfstæðu rými, aðgreinda frá störfum sínum við listina og tala með mjög 

skýrum hætti um störfin sem listamaður og þau störf sem skaffi salt í grautinn. Í módeli 

Bourdieus myndu þó flest þessi störf tilheyra akri myndlistar, sem hluti starfsumhverfis 

myndlistarinnar, og ekki síður í hinu félagslega módeli  Beckers „art world“ eða 

DiMaggio og Hirsch. En hin síðarnefndu eru líka mjög framleiðslumiðuð og leggja 

áherslu á að allir sem kom að umhverfinu, listamenn, framleiðedur, dreyfiaðilar o.s.frv. 

tilheyri vettvangnum (Howard S. Becker, 1982) (Dimaggio et al.,1976).  

 

Það er alveg skýr afstaða að þessi skjaldborg sem listamennirnir slá utan um störf sín, 

um frelsi sitt sem listamenn, er tengd afkomu þeirra og tekjum. Athyglisverð er sú 

yfirlýsing þeirra að frá fyrsta degi hafi þeir tekið ákvörðun um að stóla ekki á tekjur af 
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myndlistinni. Í þessa afstöðu má lesa meðvitaða aðferð til að slá einhverskonar 

autonome rými utan um starfið, helga svæðið þar sem listin er praktíseruð án áhrifa hins 

ágenga markaðar. Ekki var farið dýpra í þá umræðu, af hverju þessi tilhneiging var 

svona skýr, sem kom upp í umræðunni um sjálfstæði og ekki síður í umræðunni um 

afkomu og tekjur. Viðtölin fóru öll fram á vinnustofum listamannanna og yfir þeim 

stöðum var ákveðinn andi „helgi“, eða eins og einn listamaður orðaði það:  „Eg hef 

tilhneigingu til þess að líta á vinnustofuna sem framlengingu af mér (1)“. Samkvæmt 

Bourdieu væru þessir myndlistarmenn mögulega að styrkja stöðu sína á virðingarstiga 

stigveldisins með þessari afstöðu, ef færslan á ási stigveldisins er svo beintengd sölu 

eða hlutdeild á markaði. En málið er vissulega flóknara en svo, eins og gagnrýnendur 

þessa skóla félagsfræðinnar benda á (Danko, 2008). Vald og togstreita getur ekki eitt 

og sér tryggt þér stöðu innan rýmisins, þar koma mun fleiri þættir til.  

 

Það má líka spyrja hvort þessi einsleita sneið myndlistarmanna, sem hér er til 

umfjöllunar, sé þessi hópur sem sé svo vel settur á stigveldisási  Bourdieus, og að það 

vanti þann hóp sem selji myndlist sér til lífsviðurværis og njóti ef til vill frekari 

almennrar hylli og fylli því betur upp í þessar myndir félagsfræðinnar. En miðað við 

þær tölur sem hægt er að nálgast um heildarmynd fjármagns og viðskipta með myndlist 

er erfitt að færa rök fyrir því að blómleg viðskipti séu með myndlist yfir höfuð. Það 

þarf að gera mikla bragarbót á skráningum á þessu og rannsóknum, bæði megindlegum 

og eigindlegum til að fylla upp í þessa mynd.  

 

Þetta samhengi markaðar í heildarmynd hins félagslega umhverfis er gríðarlega 

þýðingarmikið, en heildarmyndin af verslun og viðskiptum með myndlist á Íslandi er 

ekki mjög skýr, svo vægt sé til orða tekið, og þær upplýsingar sem til eru gefa sterklega 

til kynna að viðskiptin séu ekki umfangsmikil.  Hagstofa Íslands hefur gefið út hagvísa 

menningar og nýjustu tölur um rekstrartekjur í myndlist, sem eru frá 2019, hljóða upp 

á tæplega 2,6 milljarða (Hagstofa Íslands, 2021). Inni í þeim tölum eru ekki tölur um 

veltu einyrkja né heldur opinber framlög. Galleríin, sem rætt hefur verið um í þessari 

rannsókn, seldu árið 2019 myndlist fyrir tæplega 55 milljónir og voru rekin með samtals 

80 milljón króna halla það sama ár (i8, 2020) (Hverfisgallerí, 2020) (BERG 

Contemporary, 2020). Þetta eru ekki háar tölur, og þess vegna eðlilegt að hafa 

efasemdir um að þessi markaður á Íslandi sé með jafn áhrifamikill og hann er víða 

annars staðar. Þetta styður kannski að einhverju leyti þá skoðun  eins listamannsins að 
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þessi skortur á markaði hafi fært íslenskum listamönnum aukið frelsi, það sé enginn 

markaður, á Íslandi hafi ekki verið neinn peningur í myndlist og ein afeiðing þess sé 

frelsi.  

  

 Allir listamennirnir tiltaka listamannalaunin sem mikilvægan þátt í starfsumhverfi 

sínu, á grunni þeirra geti þeir starfað að listsköpun og það tryggi þeim frelsi og rými, 

allavega  tímabundið, til að sinna listinni án annarra efnahagslegra skilyrða eða fórna. 

Einn listamaðurinn nefnir þau „hið sósíalíska kerfi“ og það má að einhverju leyti til 

sanns vegar færa. Starfslaunakerfið er sprottið af hugmyndum manna um, bæði jöfnun 

á möguleikum til starfa, en ekki síður er ein helsta  röksemdarfærslan fyrir tilvist 

listamannalaunanna  prinsippið um seilingarfjarlægð, sem er það að fagurfræðin og 

sjálfstæði listarinnar skuli vera utan seilingar stjórnmálamanna og pólitískra áhrifa 

(Bjarki Valtýsson, 2011). Það hversu listamennirnir lýsa jákvæðum áhrifunum af 

listamannalaununum og hversu mikið þau telji í starfi þeirra,  má skoða í ljósi hins nýja 

stofnanahyggjuskóla (e. new institutionalism) DiMaggio og Hirsch. Enn eitt 

áhersluatriði hans er sterkt faglegt mat, skipulag og ákvarðanir sem séu byggðar á 

þekkingu og góðri stjórnsýslu, og til þess fallnar að auka framleiðni og félagslegt 

réttlæti (Hans van Maanen, 2009). 

  

Þannig  kann þetta módel sem er við líði hér á Norðurlöndum að einhverju leyti að snúa 

á hugmyndir Bourdieus. Þótt menningarpólitík þessara tveggja svæða, í Frakklandi 

annars vegar og Skandinavíu hins vegar,  byggi í grunninn á hinu svokallaða 

arktektamódeli menningarstjórnunar, þá er sá munur á, að á Norðurlöndum er algengara 

að um sé að ræða beinar greiðslur til listamanna, en í Frakklandi, þar sem fjármagni og 

stuðningi sé beint í meira mæli til reksturs eða skipulagsheilda.  

Kann að vera að þessi átakamiðaða nálgun sem „field“-kenningin byggir á verði fyrir 

vikið átakaminni hér á Íslandi en ella?  
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 6. Lokaorð 

Hvort fagurfræðin (e. aesthetique) sé sjálfstæð hugmynd sem lýtur ekki öðrum 

lögmálum en frumleika og ímyndunarafli listamannsins, eins og Kant kennir í upphafi 

þessa ferðalags, eða eins og Hegel nefnir, búi yfir innri rökvísi sem sameiginleg sé öllu 

mannkyni, verður líklega áfram tekist á um um langa hríð. En niðurstaða þessarar 

rannsóknar er sú að hvernig sem fagurfræðin fæðist og hvernig sem hún er praktíseruð, 

er hún lifandi viðfang í störfum þessa hóps listamanna.  

Félagsfræðin, sem lánaði þessari rannsókn hugtökin, hefur mun breiðvirkara sjónarhorn 

en hægt er að ná með svo litlu þýði, en það er í öllu falli hægt að segja að þessi hópur 

listamanna geti staðið fyrir ákveðna sneið í listheimi félagsfræðinnar og þá þess hóps 

sem myndi teljast með sterka sjálfstæða (e. autonom) stöðu. Það hvort það skilar 

listamönnunum táknrænu auðmagni er erfitt að dæma og ekki hægt að koma með annað 

en getgátur um hvernig og hvort það myndast í íslenskum listheimi, en það væri 

vissulega fróðlegt að skoða.  

Allir listamennirnir leggja á sig mikla vinnu til að skapa rými um vinnu sína, fagurfræði 

og hugmyndaheim, og þeir lýsa allir því viðhorfi að myndheimurinn sé sjálfstæður – 

hann spretti úr störfum þeirra sem sé samspil þekkingar, meðvituðu samtali þeirra við 

undirvitund og umhverfi sitt. Það er kannski djúpt í árina tekið að kalla það baráttu, það 

er vissulega mikið fyrir því haft, en það er ekki eins og það sé neitt annað í boði.  

Hugarheimurinn er mjög framarlega í afstöðu þeirra til vinnunnar og stór hluti vinnunar 

er endurskoðun eigin hugmyndaheims og fagurfræði. Þetta óræða ferli sköpunarinnar 

er mjög viðkvæmt og rýmið sem listamennirnir helga til þess að verja hugmyndaheim 

sinn fyrir utanaðkomandi áhrifum er ein öflugasta birtingarmynd þessarar eilífu 

baráttu.  
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