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og/eða um ráðningu rektors við 

Listaháskóla Íslands 

Eftir Kristin E. Hrafnsson 

 
Kristinn E. Hrafnsson  

Eftir Kristin E. Hrafnsson: "Ný stjórn hefur ekki aðeins vikið af þeirri leið að ráða listamann í 
stöðu rektors, heldur hefur hún einnig slegið af akademískum kröfum." 

Seint á síðasta ári var auglýst staða rektors við Listaháskóla Íslands. Hjálmar H. Ragnarsson 
hafði fyrr um haustið gefið út yfirlýsingu um að hann hygðist láta af störfum við lok þess 
skólaárs sem þá fór í hönd. Hjálmar hafði þá stýrt skólanum frá stofnun árið 1999 og unnið 

gott uppbyggingarstarf, svo sem skólinn ber með sér. 

Í auglýsingu um stöðuna kom m.a. þetta fram um hæfniskröfur til rektors:  

Meistara- eða doktorspróf í listum og/eða listtengdum greinum.  

Yfirgripsmikil reynsla af listsköpun og/eða akademísku starfi getur verið metin jafngild 
ofangreindum menntunarkröfum.  

Umtalsverð reynsla af starfi í listsköpun og/eða af akademísku starfi ásamt stjórnunarreynslu.  

Leiðtogahæfni, innsæi og lipurð í samskiptum. 
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Þá kemur einnig fram í auglýsingunni að skólinn starfi skv. lögum um háskóla. Í lögunum 

sem eru frá 2006 og með viðbót frá 2012 stendur m.a. þetta í 15. grein: Rektor skal uppfylla 
kröfur 1. mgr. 18. gr. sem háskólakennari á einu eða fleiri viðurkenndum fræðasviðum 

viðkomandi háskóla. Í 18. greininni má svo lesa þetta: Háskólar skulu setja á fót dómnefnd til 
að meta hæfi prófessora, dósenta, lektora og sérfræðinga. Þeir skulu jafnframt hafa sýnt þann 
árangur í starfi að þeir njóti viðurkenningar á viðkomandi sérsviði. 

Umsóknarfrestur um stöðuna rann út snemma í janúar á þessu ári og nokkru eftir jafndægur 
var tilkynnt hver yrði næsti rektor skólans, en í millitíðinni hafði hinn kaþólski heimur misst 
sinn páfa og kosið sér nýjan á nokkrum dögum. Fríða Björk Ingvarsdóttir varð fyrir valinu úr 

15 manna umsækjendahópi. Í fréttatilkynningu frá stjórn skólans er Fríða Björk kynnt svona: 
Fríða Björk er með MA gráðu frá University of East Anglia í Norwich, í 19. og 20. aldar 

skáldsagnagerð en námið var samtvinnað deild skólans í ritlist. Veigamikill þáttur í náminu 
var menningarfræðileg greining á skapandi listum og samhengi þeirra við umhverfið. Fríða 
Björk er með BA gráðu frá Háskóla Íslands í almennri bókmenntafræði og stundaði einnig 

nám til BA prófs í Centre Universitaire de Luxembourg. 

Þá er nokkuð fjallað um störf hennar sem bókmennta- og menningarrýnir, rithöfundur, 
blaðamaður og þýðandi og greint frá störfum hennar við RÚV og þá eru tíunduð nefndarstörf. 

Áður en lengra er haldið er líklega best að geta þess að ég er ágætlega kunnugur skólanum. Ég 

sat í stjórn hans í um tíu ár og mótaði meðal annars helstu reglur hans um akademíska 
starfshætti, val á starfsmönnum og dómnefndarstörf og fleira sem að þannig málum snýr. 
Einnig ber mér að geta þess að ég þekki Fríðu Björk ágætlega og hef átt við hana samstarf og 

kunningsskap í fjölda ára.  

Þegar ég settist í stjórn LHÍ árið 1998, fyrst sem undirbúningsstjórn og síðar sem formlega 
stjórn skólans, var það eitt af fyrstu verkum stjórnarinnar að fella hann að gildandi 

háskólareglum, móta sjálfstæði hans innan þeirra og semja honum starfsmannastefnu. Í sem 
allra stystu máli var það álit stjórnarmanna að afar mikilvægt væri að í stöðu rektors veldist 
listamaður með afgerandi vægi á sínu sviði og hefði styrk til að berjast á opinberum vettvangi 

fyrir framgangi mála. Bæði skilyrðin náðust með ráðningu Hjálmars og um það þarf ekki að 
fjölyrða frekar. Sama regla hefur verið notuð við ráðningu í allar helstu stjórnunarstöður við 

skólann, enda stendur hann faglega vel á sínum sviðum. 

Með ráðningu Fríðu Bjarkar hefur verið farið af þessari leið. Fríða er menntaður 
bókmenntafræðingur og hefur starfað á því sviði með eftirtektarverðum hætti. Hún hefur 

markað sér stöðu sem gagnrýnandi og blaðamaður, en aldrei unnið á fræðasviðum skólans. 
Hún væri þ.a.l. ekki gjaldgeng sem kennari eða prófessor við skólann og við það geri ég 
alvarlegar athugasemdir. Og ef rýnt er í lagabókstafinn hér að ofan má vel spyrja hvort farið 

hafi verið að lögum með þessum gerningi. Ný stjórn hefur ekki aðeins vikið af þeirri leið að 
ráða listamann í stöðu rektors, heldur hefur hún einnig slegið af akademískum kröfum. Fagleg 

dómnefnd getur ekki komist að þeirri niðurstöðu að mastersgráða í bókmenntum sé skólanum 
samboðin og hærra metin en sambærileg gráða í listum og listrænn ferill þar á ofan.  

Það sem vekur sérstaka athygli mína í auglýsingunni um rektorsstarfið er þetta og/eða sem 
hnýtt er aftan við listrænar kröfur til væntanlegs rektors. Þar eru listtengdar greinar og önnur 

almenn akademísk störf og reynsla metin til jafns við yfirgripsmikla og umtalsverða reynslu 
af listsköpun. Það er engu líkara en strax þarna hafi verið ákveðið að listamaður ætti ekki að 

leiða listrænt starf við skólann. Og að teknu tilliti til þessarar viðbótar, þá spyr ég hvort Fríða 



Björk hafi nauðsynlega reynslu af akademísku starfi. Í ítarlegri kynningu á henni á heimasíðu 

LHÍ er hvergi getið um önnur akademísk störf en almenna háskólakennslu víð HÍ. 

Ég sat einn kynningarfund með stjórnarmönnum LHÍ um auglýsingu á rektorsstarfinu, en á 
honum var stjórn LHÍ að kynna sér sjónarmið stjórnarmanna í Félagi um LHÍ. Á þeim fundi 

lagði ég þunga áherslu á að ráðinn yrði listamaður með áðurnefnda hæfileika. Kolbrún 
Halldórsdóttir, formaður stjórnar LHÍ, gerði á þeim fundi ekki grein fyrir stefnubreytingu hjá 

stjórn skólans. Ég hinsvegar trúði því og treysti að manneskja í hennar stöðu, og forseti BÍL í 
ofanálag, hefði þetta sjónarmið líka og berðist fyrir því að listamenn gegndu svona stöðum. Á 
fundinum kynnti ég líka hugmynd mína um opnara ráðningarferli sem ég taldi að væri 

mikilvægt fyrir umsækjendurna, starfsmenn skólans og ekki síður nemendur og almenna 
umræðu um málefni skólans. Ekkert þessara atriða var haft til hliðsjónar í þessu ferli.  

Mér er ekki kunnugt um hvernig þessi niðurstaða var fengin, en mér er hinsvegar kunnugt um 

að meðal umsækjenda voru vel hæfir listamenn sem þekkja innviði skólans mjög vel og hafa 
gegnt þar ábyrgðarstöðum og eflaust aðrir sem starfað hafa utan skólans. Nú er það auðvitað 
svo að starfsmenn við skólann eiga engan rétt til að vera ráðnir sem rektor skólans, en þeir 

hafa a.m.k. verið metnir hæfir til að kenna þar eða gegna öðrum stjórnunarstöðum og ættu þar 
af leiðandi að vera gjaldgengir kandídatar. Þeirra listræni ferill, menntun og hugmyndir um 

starfsemi skólans hafa verið vegin og metin í sambærilegu umsóknarferli og hér um ræðir.  

Það eru mér mikil vonbrigði að skólinn hafi ekki listamann í fremstu fylkingu. Listaháskóli 
verður að hafa sterka listræna sýn og hana verður listamaður að leiða.  

Ég óska Fríðu Björk velfarnaðar í starfi og vil taka fram að þessi skrif eru ekki henni til 

höfuðs. Það er hinsvegar von mín að stjórn skólans taki mark á þessum skrifum og svari því 
sem að ráðningunni snýr og efni til umræðu um málefni skólans, ekki síst þá hlið sem hér var 
gerð að umtalsefni – og/eða fari yfir málið með lögfræðina að leiðarljósi, þó það sé að jafnaði 

öllu leiðinlegri umræða en sú listræna. 

Höfundur er myndlistarmaður og fyrrverandi stjórnarmaður í Listaháskóla Íslands. 
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Góður drengur /rétt manneskja 

Eftir Ásmund Ásmundsson 
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Ásmundur Ásmundsson  
Eftir Ásmund Ásmundsson: "Þarna er vegið harkalega að starfsheiðri rektors með einstaklega 

ósmekklegum hætti og sjálfsögð krafa að hann biðjist afsökunar á þessu sérstaklega." 
Í vikunni birtist grein á síðum þessa blaðs eftir Kristin E. Hrafnsson sem titlar sig 

myndlistarmann þótt hann hafi fyrst og fremst haslað sér völl sem myndhöggvari. Í greininni 
gerir hann alvarlegar athugasemdir við ráðningu Fríðu Bjarkar Ingvarsdóttur í stöðu rektors 
við Listaháskóla Íslands og fordæmir ráðningarferlið allt. Í greininni kemur jafnframt fram að 

hann hafi sjálfur setið í stjórn skólans til margra ára og mótað þetta sama ráðningaferli. Ef 
þessi fortíð Kristins dugar ekki til að sannfæra lesendur um að greinin er skrifuð af 

annarlegum hvötum og/eða af kjánaskap er undirritaður ekkert of góður til að benda á nokkur 
önnur vafasöm atriði sem varða málflutninginn. Þá er það mjög líklegt, á grundvelli fyrri 
reynslu, að stjórn skólans muni aldrei svara gagnrýni Kristins og því tek ég mér það 

bessaleyfi, enda stundakennari við stofnunina og meðlimur í Félagi um Listaháskóla. 

Ýmsir hafa gagnrýnt skólann í gegnum tíðina og ekki síst vegna ráðninga í æðstu stöður sem 
hafa frá upphafi gengið þvert á fagleg viðmið þótt vissulega séu allir að reyna að gera sitt 

besta. Sumar ráðningar væru efni í hneykslismál á síðum dagblaða en fréttastofur eru 
undirmannaðar. Stjórn skólans hefur frá upphafi haft óeðlileg afskipti af ráðningum og breytt 
reglum skólans eftir hentugleikum. Sem dæmi var það í reglum skólans (og afdráttarlaus krafa 

listheimsins) að rektor væri eingöngu ráðinn til fimm ára í senn og mætti í mesta lagi sitja tvö 
tímabil. Þessari góðu reglu var breytt í skjóli nætur og Hjálmar H. Ragnarsson endurráðinn án 

auglýsingar í þriðja sinn. Ég vil þó taka það fram að Hjálmar hefur að mörgu leyti staðið sig 
vel á erfiðum uppbyggingar- og mótunarárum skólans, og er góður drengur eins og allir vita 
sem hafa starfað með honum. Ef allt væri hinsvegar eðlilegt væri Fríða Björk að huga að eigin 

endurráðningu þessa dagana en í staðinn hefur skólinn verið í tómarúmi og kyrrstöðu frá 
hruni. Það má leiða að því líkur að skólinn stæði faglega mun sterkar en raun ber vitni ef Fríða 

Björk, með sína gagnrýnu yfirsýn og eldmóð, hefði komið fyrr til forystustarfa. En ef til vill er 
hennar tími akkúrat núna; rétt manneskja á réttum stað.  
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Kristinn E. Hrafnsson setur sig á háan hest gagnvart nýjum rektor og dregur í efa að hann hafi 

þá yfirgripsmiklu reynslu af listsköpun sem starfið krefjist. Þá hæðist hann að ferilskrá hennar 
og þykist hafa skilgreiningavald yfir hvað sé list og hvað sé ekki list; hver sé listamaður og 

hver ekki. Við lifum á tímum þverfaglegrar nálgunar og gamaldags módernískar hugmyndir 
Kristins hafa sem betur fer lítið vægi, þótt vissulega eigi þær rétt á sér. Það sakar samt ekki að 
vera liprari í samskiptum. En hann gengur lengra í dónaskapnum, því hann fullyrðir að Fríða 

Björk væri ekki einu sinni gjaldgeng sem stundakennari við skólann. Þarna er vegið harkalega 
að starfsheiðri rektors með einstaklega ósmekklegum hætti og sjálfsögð krafa að hann biðjist 

afsökunar á þessu sérstaklega. 

Kristinn ýjar að því að ráðningin sé ólögleg en veit sem er að í skólanum gilda engin lög, eins 
og dæmin sanna, þrátt fyrir að hann sé algjörlega rekinn fyrir opinbert fé. Listaháskólinn er 

nefnilega sjálfseignarstofnun. 

Það hlægilegasta við grein Kristins er þegar hann kynnir hugmynd sína um opnara 
ráðningarferli nú þegar hann er orðinn valdalaus umbótamaður. 

Nú er hinsvegar þörf fyrir markvissa og jákvæða uppbyggingu. Það er nauðsynlegt að hafa 
afburðafólk í fremstu fylkingu, fólk sem hefur sterka listræna sýn, skilning á hlutverki 

Listaháskóla Íslands og auga fyrir frjóum sóknarfærum. Stjórn skólans hefur látið víðsýni ráða 
för við ráðningu Fríðu Bjarkar Ingvarsdóttur í stöðu rektors og á þakkir skildar fyrir 

hugrekkið. Mikils er að vænta af nýjum rektor því þjóð án almennilegs alþjóðlegs 
Listaháskóla er dæmd til að týnast í hafi þjóðanna.  

Höfundur er myndlistarmaður og situr í myndlistarráði. 
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Þverfræði 

Eftir Kristin E. Hrafnsson 
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Kristinn E. Hrafnsson  
Eftir Kristin E. Hrafnsson: "...finnst mér einkennilegt að myndlistarmaður skuli finna hjá sér 

þörf til að taka af mér leyfið til að ræða listir." 
Hinn þverfaglegi Ásmundur Ásmundsson myndlistarmaður sem situr í myndlistarráði skrifaði 

stutta svargrein til mín um ráðningu rektors Listaháskólans hér í blaðið um sl. helgi. Greinin 
var samt mest lítið um málefnið, heldur skrifuð til að koma á mig a.m.k. vindhöggi. Þetta var 
nú allt frekar saklaust eins og við var að búast frá ráðsmanninum, en ég verð samt að benda á 

nokkur atriði sem eru vel þess virði að hafa í huga. 

Til kynningar á manninum er rétt að geta þess að hann hefur í áraraðir reynt að komast í 
stöður sem aðrir hafa verið hæfari til að gegna og hefur hann allajafna boðað málsóknir vegna 

ráðninganna. Málatilbúnaðurinn hefur helst verið kynntur í hótunarbréfum, en jafn furðulega 
og það hljómar þá hefur ekkert orðið úr þessu. Hann hefur helst setið í nefndum á vegum 
Sambands ísl. myndlistarmanna og nú síðast var hann valinn í myndlistarráð, sem er nú 

orðinn starfstitill mannsins. Ofan á þetta er hann kunnastur fyrir að eyðileggja listaverk 
annarra listamanna og er það sennilega skýringin á setu hans í myndlistarráði fyrir SÍM. 

Í grein Ásmundar myndlistarráðsmanns gerir hann mig ábyrgan fyrir ráðningu nýs rektors, 

enda hafi ég samið reglur um ráðninguna. Það er full langt gengið að mínu mati, enda hafði ég 
ekkert með ráðninguna að gera og ef einhver hefur nennt að lesa grein frá stjórn skólans 
aðeins neðar á síðunni, þá er það aðalmál hennar gegn mér að engar reglur séu til um svona 

ráðningu og þessvegna megi ráða nánast hvern sem er í starfið. Ég skrifaði grein mína til að 
benda á mikilvægi þess að listamenn færu fyrir þessari stofnun og þó svo Ásmundur hefði 

varla komist í gegnum nálarauga valnefndar og stjórnar, þá hefði hann a.m.k. átt möguleika á 
að sækja um starfið og kæra niðurstöðuna ef honum líkaði hún ekki. Hann er hinsvegar sáttur 
og þá er nú eiginlega botninn sleginn úr greininni. En þar sem Ásmundur 

myndlistarráðsmaður er þverfaglega þenkjandi og nálgast málið frá báðum hliðum samtímis 
getur hann vel leyft sér að vera ánægður og fúll á sama tímanum.  
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Í greininni upplýsir Ásmundur að myndlistin sé hreinlega ekki til lengur (það sé bara til 

einhverskonar þverfagleg nálgun) og þá blasir við að spyrja hvernig hann ætlar að nálgast 
verkefni myndlistarráðs, sem til þessa er ekki stærra en starfstitillinn hans. Kannski allur hinn 

sýnilegi heimur falli undir ráðið og þá ætti myndlistarráð auðvitað að heita Þverfræðistofnun 
og Ásmundur þverfræðingur eða þvergirðingur og þar af leiðandi kverúlant í daglegu tali. 
Nægir eru möguleikarnir. Ásmundur titlar sig reyndar líka myndlistarmann, svo það er 

kannski ennþá von til þess að hún lifi, en er það samt ekki dálítið gamaldags?  

En burtséð frá titlum, þá finnst mér einkennilegt að myndlistarmaður skuli finna hjá sér þörf 
til að taka af mér leyfið til að ræða listir – hann ætlar sjálfur að fara að dæma lifendur í ráðinu 

sínu. Það er algerlega nýtt fyrir mér að svona lagað sé gert af manni sem leyfir sér óhikað að 
kalla sig myndlistarmann og hreykir sér af því að vera myndlistarkennari og það í 

Listaháskóla Íslands. Hvaða dómnefnd fjallaði um svoleiðis hæfi? 

Það segir sig eiginlega sjálft að það er ekki hægt að elta ólar við jafn þverþenkjandi mann og 
Ásmund Ásmundsson myndlistarráðsmann. Ég læt því þessvegna lokið við þennan punkt.  

Höfundur er myndlistarmaður. 
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Rektorsráðningin við LHÍ 

Eftir Kristin E. Hrafnsson 

 
Kristinn E. Hrafnsson  
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Eftir Kristin E. Hrafnsson: "Samandregið er þetta ferli allt hið ólánlegasta. Gengið er gegn 

lögum, listamenn eru sniðgengnir og sérstaða LHÍ gerð að engu." 
Ég þakka stjórn LHÍ fyrir svar við erindi mínu í Morgunblaðinu 4. maí sl. Eftir birtingu 

greinarinnar fór ég fram á að fá send til mín öll þau gögn sem vísað er til í svarinu, en ég vildi 
sannreyna gildi þeirra og/eða leita eftir öðrum sjónarmiðum, ef einhver væru. Nú hef ég 
fengið gögnin og í þeim má m.a. finna lög um háskóla, sem ég raunar vísaði í áður. Í 15. gr. 

stendur þetta: „Rektor skal uppfylla kröfur 1. mgr. 18. gr. sem háskólakennari á einu eða fleiri 
viðurkenndum fræðasviðum viðkomandi háskóla.“ Í 18. gr. laganna segir um háskólakennara: 

„Þeir ... skulu hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir viðkomandi 
starfsheiti á þeirra fræðasviði, staðfest með áliti dómnefndar eða með doktorsprófi frá 
viðurkenndum háskóla.“ Í minnisblaði rektors frá sl. hausti, sem stjórn segir hafa verið 

mikilvægt gagn við samningu auglýsingar um rektorsstarfið, er vísað í reglur LHÍ og 
skipulagsskrá: „Rektor hefur ásamt með stjórn eftirlit með rekstri skólans ... í samræmi við 

lög um háskóla ...“ Síðar í minnisblaði rektors, stendur þetta m.a: „Um menntun rektors 
verður það að gilda að hann hafi þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir 
viðkomandi starfsheiti á fræðasviðinu. Fyrir listamann þýðir þetta að hann skal hafa 

meistaragráðu eða doktorsgráðu í sinni listgrein, og fræðimaður skal hafa doktorsgráðu.“ 
Síðar leggur rektor fram ágætan rökstuðning fyrir ráðningu listamanns í starfið: „... enginn 

vafi má leika um dómgreind hans í listrænum efnum sem og í almennari málefnum. Því er 
mikilvægt að sá sem ráðinn er hafi afrekað það á sínu sviði sem stenst mat jafningja hans í 
faginu og gefur honum stöðu til að tala til listasamfélagsins í heild.“ Hvað er óljóst í þessum 

lykilgögnum stjórnarinnar? Allt það sem hér er vitnað til, og raunar mun fleira, ber að sama 
brunni. Rektor skal vera gjaldgengur á fræðasviðum skólans og háskólalög gilda um starfsemi 

hans. Þessi gögn, ásamt samhljóða lagatextum, notar stjórn LHÍ hinsvegar til að semja mjög 
almenna auglýsingu um starf rektors. Þetta er sú einfalda lögfræði sem ég lagði fram í minni 
fyrri grein og ég ítreka nú. Þegar engar skráðar reglur eru í gildi um ráðningu rektors við LHÍ 

sérstaklega, hljóta háskólalög að gilda. Þessi ákvæði bjóða ekki upp á flóknar túlkanir.  

Við ráðningu á fráfarandi rektor var auglýst eftir listamanni, en ekki einhverjum með aðra 
menntun sem á einhvern óræðan hátt tengist listsköpun. Það var hreint og klárt markmið að 

listamaður leiddi stofnunina. Það var skoðun þáverandi stjórnar að listsköpun væri ígildi 
annarra fræðigreina á háskólastigi og í þeim anda hefur alltaf verið unnið. Sá skilningur var 
löngu síðar staðfestur í lögum sem nú eru eitt aðalmálgagn þeirra sem vilja alls ekki ráða 

listamann í starfið. Nú þarf ekki aðeins að hamra á því meðal embættismanna og pólitíkusa að 
listirnar séu skapaðar af listamönnum, heldur líka gagnvart stjórn skólans. Nefnt er að skort 

hafi fordæmi í svona ráðningarmálum, en að mínu viti var það einmitt fyrir hendi og bara 
spurning um að nota það sem slíkt. Það er yfirveguð ákvörðun að gera það ekki.  

Í svarbréfinu til mín er miklu púðri er eytt í að hefja öll störf nýráðins rektors á listrænt plan 

algerlega að óþörfu. Í auglýsingu um starfið var ekki krafist listræns ferils umfram annað og 
því ástæðulaust að reyna að þóknast mér með því að skrúfa hlutina upp. Mér er næst að halda 
að Fríða Björk Ingvarsdóttir hafi alls ekki sótt um sem listamaður, enda þurfti hún þess ekki. 

Stjórnin virðist hinsvegar telja í hjarta sínu að listamanns sé þörf í starfið og því eru þessar 
uppfærslur nauðsynlegar og það á líklega einnig við um fræðilegt framlag Fríðu Bjarkar. 

Dómnefnd um starfið hefur ekki átt sjö dagana sæla við að sauma niðurstöðuna saman við 
auglýsinguna. 

Hvað ráðningarferlið varðar, þá er það rétt að leitað var sjónarmiða ýmissa aðila sem málefni 
skólans snerta. Hinsvegar er ljóst að ekkert var farið eftir þeim ráðleggingum. Stjórn segist 

hafa unnið auglýsinguna um starfið í ítarlegu samráði við deildarforseta allra deilda. Þessu 



hafna þeir deildarforsetar sem ég hef rætt við. Þeir mótmæltu orðalagi hennar og lögðu 

áherslu á að auglýst væri eftir listamanni. Þá mótmæltu þeir einnig framgangi málsins þegar í 
ljós kom að ekki átti að efna loforð um upplýsingar og fundi um ráðninguna. Þau svik voru 

ekki aðeins við starfsmennina, heldur líka umsækjendurna.  

Það hefur alla tíð verið skjalfest markmið LHÍ að vinna að framgangi allra listgreina og um 
leið efla flæði milli þeirra ef listrænar kröfur nemenda og kennara krefjast þess. Skólanum ber 

að halda þeim leiðum opnum. Þetta krefst þátttöku og skilnings. Hugtökin „fræðasviðið listir“ 
eru fyrst og fremst notuð í samhengi við aðra skóla og til aðgreiningar, en ekki sem sérstakt 
fag. Sama gildir um „þverfaglega nálgun“, sem er alls ekki fag, heldur aðferð. Ráðning Fríðu 

Bjarkar er eins og skrifuð inn í þennan misskilning. Og þó svo það hafi lengi verið stefna 
skólans að gefa út meira af fræðilegu efni um listgreinarnar innan skólans er ekki þar með 

sagt að það þurfi bókmenntafræðing sem rektor yfir skólanum og án alls yfirdrepsskapar má 
vel óska þess að bókmenntafræðingar komi helst ekkert að þeirri vinnu. Og fyrst þetta atriði er 
svona mikilvægt, þá má vel nefna að skólinn starfar í 5 aðgreindum deildum og Fríða Björk er 

ekki gjaldgeng sem háskólakennari eða deildarforseti við neina þeirra. Það er líka frekar 
slappt að slá því fram að Fríða Björk hafi oft verið beðin um að kenna sem stundakennari við 

skólann, en ekki getað vegna annarra anna. Það er þá bara vitnisburður um að hún hafi ekki 
kennt við skólann. Við skólann starfa tugir ef ekki hundruð stundakennara á ári hverju. 

Samandregið er þetta ferli allt hið ólánlegasta. Gengið er gegn lögum, listamenn eru 
sniðgengnir og sérstaða LHÍ gerð að engu. Það er rökleysa að listamaður leiði ekki skólann. 

Skólinn barðist fyrir viðurkenningu á sérstöðu sinni til þess að listsköpun væri metin sem 
jafngildi rannsókna og fræðistarfa á öðrum sviðum, en þá sem sambærilegir hlutir, en ekki 

þeir sömu. Þessi ráðning gefur skýr skilaboð inn í skólann til starfsmanna og nemenda um að 
menntun þeirra og ferill skipti ekki meginmáli þegar kemur að því að vega hana og meta til 
samanburðar við aðrar greinar. 

Afstæðishyggja tröllríður nú allri umræðu og það var afar sérstakt fyrir mig að sitja undir því 

á fundi með stjórnarmönnum LHÍ að það væri ekki mitt að ákveða hvað væri list og hvað ekki 
og hver væri listamaður og hver ekki. Þetta fólk stýrir æðstu menntastofnun þjóðarinnar í 

listum og heldur því fram að allt sé list og að öll list sé góð list, jafnvel þó hún sé vond, því 
hún sé bara öðruvísi góð. Það er öllu jafnað upp á við. Staða LHÍ hefur veikst til muna með 
þessari ráðningu, en þar á Fríða Björk enga aðra sök en vera umsækjandi, sem er í sjálfu sér 

undrunarefni. Skólinn þarf listamenn með áhuga á listum í sínar raðir.  

Höfundur er myndlistarmaður og fyrrverandi stjórnarmaður í Listaháskóla Íslands. 
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Hannes Lárusson  
Eftir Hannes Lárusson: "Þetta gerðist þó nýverið á síðum þessa ágæta blaðs þegar 

listamaðurinn Kristinn Hrafnsson lét hnútasvipu reiðiþrunginna brigslyrða dynja á góðu 
fólki." 

Listsköpun er eitt mikilvægasta svið hvers samfélags. Það er ekki síst í gegnum listaverk og 
listrænar athafnir sem þjóðirnar birtast og finna endurnýjunarkraft sinn. Úr listaheiminum 
liggja fínir þræðir um allan þjóðarlíkamann, þess vegna má jafnan lesa heilsufar samfélagsins 

á sjónhimnu listalífsins. Þegar kreppudoði eða krampakennt bjartsýnispepp, sem brýst fram í 
reiðiþrungnu rökleysishjali, er ríkjandi í listaheiminum er eins víst að sama sé uppi á 

teningnum í öðrum kimum samfélagins. Ef tekst að losa um doðann og virkja kraftinn í 
rökleysis ofstopanum í jákvæðri uppbyggingu er samfélagið á batavegi. En það vita þeir sem 
til þekkja að bati hvort sem er í sjúkum einstaklingi eða samfélagi er ekki snurðulaus samfella 

í átt til ljóssins; eitt jákvætt skref fram á við getur leitt til tímabundins falls um tvö eða fleiri 
skref aftur á bak. 

Ágreiningur, jafnvel átök um listrænar áherslur er hverju samfélagi mikilvægt. Áherslumunur 
getur skapast vegna mismunandi uppruna og bakgrunns einstaklinga, stundum ná menn ekki 
saman vegna skorts á nauðsynlegum upplýsingum, innsæi eða hugmyndaauðgi. Listsköpun er 
flókið og erfitt starf. Flestir sem byrja á listabrautinni eru knúnir til að leggja árar í bát og 

hverfa til annarrar iðju meirihlutann af sínum vökutíma. Eru ekki listamenn nema að nafninu 
til, þótt þeir geti átt góða spretti í löngum fríum. Það hefur aldrei gefist vel að bæta upp skort 

með reiðilestrum svo ekki sé talað um á opinberum vettvangi. Þetta gerðist þó nýverið á 
síðum þessa ágæta blaðs þegar listamaðurinn Kristinn Hrafnsson lét hnútasvipu 
reiðiþrunginna brigslyrða dynja á góðu fólki; fyrst Fríðu Björk Ingvarsdóttur, nýráðnum 

rektor Listaháskóla Íslands, og síðan var meiðyrðunum látið rigna yfir Ásmund Ásmundsson 
myndlistarmann fyrir það eitt að koma Fríðu til varnar í málefnalegum greinarstúfi.  
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Listaháskóli Íslands er afar mikilvæg stofnun og starfsvettvangur fyrir skapandi fólk og 

listamenn sem vilja helga kennslustörfum krafta sína í lengri eða skemmri tíma. En 
Listaháskóli Íslands og listaháskólar yfirleitt eru fyrst og fremst starfsvettvangur ungra 

listamanna sem vilja rækta hæfileika sína, styrkja eigið atgervi í sköpunarstarfinu og auðga 
um leið samfélagið og gefa því nýja vonarneista. Góður listaskóli verður að vera opinn og 
skemmtilegur um leið og hann er djarfur, gagnrýninn og þrunginn sprengikrafti. 

Listamaðurinn Kristinn Hrafnsson hefur á fyrri árum komið nokkuð að uppbyggingu 
Listaháskóla Íslands og ætti þess vegna að vita að margt hefði betur mátt fara í stefnumótun 
og stundum hafa verið framkvæmdir vafasamir gerningar í ráðningu starfsmanna. Engu að 

síður hefur skólinn sótt jafnt og þétt í sig veðrið. 

Í kreppunni hafa fáir tíma eða krafta aflögu til að hræra svo mjög í brotakenndri fortíð nema 
þar sé að finna skemmtilega neista til uppbyggingar. Eineltistilburðir innan listaheimsins 

beinast alltaf gegn framsæknum listamönnum og miðast að því að uppræta áhrif þeirra. Ef 
rammt kveður að eineltinu getur þetta á tímabilum dregið töluverðan brodd úr listnemum og 
listamönnum yfirleitt. Ég hvet því Kristinn Hrafnsson til að taka upp léttara hjal, blása í 

glæðurnar og hafa hemil á svartagaldri neikvæðninnar. Fáir nenna að sökkva sér ofan í 
ormagryfju úreltra flokkadrátta og valdabaráttu þar sem allar listrænar hugsjónir virðast löngu 

gleymdar. Ungir listamenn og listnemar hafa fyrst og fremst áhuga á því að finna sjálfum sér 
farveg á ögrandi og óvæntan hátt og læra vonandi fyrr en seinna réttu brögðin til að halda í 
halann á myrkraöflunum hvort sem myrkurlampinn logar innan veggja Listaháskóla Íslands 

eða utan. 

Höfundur er myndlistarmaður. 

 


