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Icelandic Art Today er fyrsta bók sinnar tegundar á ensku, þar sem finna má breiðan hóp
íslenskra samtímalistamanna, sem eru fæddir eftir 1950. Þrettán vel þekktir pennar af
ýmsu þjóðerni taka saman höndum og skrifa um 50 listamenn, sem hafa verið áberandi
síðustu áratugina. Margir þessara listamanna hafa öðlast nafn utan landsteinanna, annað
hvort í Evrópu eða Bandaríkjunum og sumir hafa kosið að dvelja erlendis þar sem þeir
láta reyna á hæfileika sína í hinum margvíslegu miðstöðvum lista þótt flestir haldi tryggð
við heimalandið.
Icelandic Art Today er 340 síður, ríkulega myndskreytt með upplýsandi textum um
hvern hinna fimmtíu listamanna auk langs formála að samtímalistinni á Íslandi, sem
rekja má aftur til ofanverðs sjötta áratugarins og byrjunar hins sjöunda. Þá tók að
gæta vaxandi óþols meðal kynslóðar listamanna, sem fæddir voru á þriðja og fjórða
áratugnum gagnvart módernismanum og formhyggju hans. Með tilkomu fjölmarga
listamanna fæddra snemma á fimmta áratugnum náði samtímalistin oddastöðu í íslenskri
list á ofanverðum sjöunda áratugnum og byrjun hins áttunda. Þar með átti hugmyndlist
eða conceptlist og naumlist eða minimalismi greiðan aðgang að íslenskum listheimi uns
viðkomandi stefnur þróuðust til póstmódernískra hátta á ofanverðum níunda áratugnum.
Þrátt fyrir skyldleika sinn við alþjóðlegar stefnur og strauma býr íslensk list yfir eigin
lögmálum, sem ekki er auðvelt að ráða í þótt einkennin liggi í augum uppi. Borin
saman við list frá hinum Norðurlöndunum er íslensk samtímalist sennilega hvorki eins
félagsleg né sálræn og dönsk eða sænsk list. Leitin að glataðri sjálfsmynd, sem einkennir
gjarnan norska og finnska samtímalist er ekki eins áleitin í verkum íslenskra listamanna.
Þegar á heildina er litið er nýleg íslensk samtímalist fremur byggð á léttúð gagnvart
hefðinni og furðulegum andstæðum vestrænna samfélagshátta í skauti hrikalegrar
náttúru, sem hvergi á sinn líka í Evrópu, þótt einhlít skilgreining á íslenskri list síðustu
áratuga verði seint fundin. Einangrun, við aðstæður sem hæglega raska venjulegri tímaog rýmisskynjun er ef til vill samnefnari íslenskrar samtímalistar, þó svo að Icelandic
Art Today gefi allt annað til kynna.
Við þökkum forsvarsmönnum Hatje Cantz fyrir þolinmæði þeirra og hvatningu, sem
og öllum þeim sem komu að tilurð þessarar frábæru útgáfu. Við vonum að bókin megi
opinbera margbreytileik íslenskrar listar, sem enn nýtur góðs af litrófi fjölmargra landa
og borga þar sem listamennirnir 50 hlutu framhaldsmenntun sína, áður en þeir blönduðu
þeirri upplifun sinni saman við áður fengna reynslu af heimaslóð.
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