Ársfrágreiðing á aðalfundi 23. juni 2007
Nevndin
Á ársaðalfundinum í 2006 stóðu Pál Weihe og Malan Marnersdóttir fyri
vali. Pál bar seg undan afturvali, Malan varð afturvald og Katrin í Gongini
nývald.
Nevndin skipaði seg við Maluni Marnersdóttur sum forkonu, Anniku Marr
Poulsen sum skrivara og Hilmari Høgenni sum kassameistara umframt
Marjun Sigurðsdóttir og Katrin í Gongini sum nevndarlimir. Á nevndarfundi 26. januar skiftu Annika og Katrin um, soleiðis at Katrin varð
skrivari og Annika nevndarlimur.
Tiltøk
Nevndin hevur havt tíggju nevndarfundir, tveir av teimum saman við
Jóannesi Lamhauge og Heiðriki á Heygum og ein nevndarfundur var í
Sandoynni.
Felagið skipaði tann 7. mars fyri fyrilestrarkvøldi í Listasavninum, har
Amariel Norðoy helt fyrilestur um tveir italskar samtíðarlistamenn.
Í desember vóru fimm nýggj grafisk bløð boðin limunum: Sigrun
Gunnarsdóttir Niclasen hevði gjørt eitt, Amariel Norðoy og Bárður
Oskarsson høvdu gjørt tvey bløð hvør. Tey vórðu prentað á Grafiska
verkstaðnum í Listasavninum.
Í september í ár fara tretivu limir til Santa Pætursborgar at vitja Vetrarpalassi, Russiska savnið, Pætur Poul verjuborgina, Ísak katedralin, Summarpalassið og mangt annað. Ferðaleiðari hjá ferðalagnum verður Ekaterina
Volovelskaja, sum er lærari á Musikkskúlanum og úr S. Pætursborg.
Akademisk Rejsebureau í Keypmannahavn skipar fyri.
Harafturat arbeiðir nevndin við at stíla fyri limavitjan í Tinghúsinum, men
bíðað verður eftir at listaverkini hjá Hansinu Iversen skulu verða liðug og
komin upp.
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Týðandi avgerð
Álvarsamasta avgerðin í farna ári hjá nevndini var at avhenda Listasavnið!
Fyrsti nevndarfundur í hesum ári var um ognarrættin til
Listasavnið – ikki bara Listaskálan, sum Listafelagið læt byggja fyrst í
1970'unum og rak fram til Listasavn Føroya var stovnað 1989.
Jógvan Páll Lassen, sakførari og formaður í stýrinum fyri
Listasavnið, greiddi frá, at orsaka av einum mistakið gjørt í 1993, stendur
Listafelagið sum eigari av allari ognini á matriklinum hjá Listasavninum.
Leiðslan á savninum tá gjørdi einki fyri at kanna ella rætta mistakið, og
tískil hevur henda støða staðið við líka til 2006. Tí hevur nevndin í Listafelagnum nú loksins – eins og ætlað var upprunaliga – avhent ognina til
Listasavnið.
Ólavssøkuframsýningin
Álvarsamasta listaliga avgerðin hjá nevndini er ivaleyst at broyta Ólavssøkuframsýningina. Hon var fyrstu ferð í 1948 og síðani fastur táttur á
ólavssøku frá einaferð í 1950'unum. Men hesi seinnu árini hevur áhugin
fyri at sýna fram á Ólavssøkuframsýningini verður fallandi og inntøkurnar
av henni minkandi. Tí gjørdi nevndin av at broyta innihaldið í framsýningini.
Á ólavssøku eru fleiri framsýningar, og nevndin vil fegin hava
Ólavssøkuframsýningina at skara burturúr. Hon heitti tí á teir báðar
Jóannes Lamhauge og Heiðrik á Heygum, sum kritiskt hava gjørt vart við
seg, um at stíla fyri henni. Teir vóru fúsir at taka uppgávuna upp á seg og
nevndin hevur á fleiri fundum umrøtt tiltakið. Ólavssøkuframsýningin í
2007 fer at sýna verk fram hjá ungum – treytin fyri at verða tikin út til
framsýningina er at listafólkið er millum 18 og 30 ár. Umframt beinleiðis
at bjóða nøkrum at senda inn verk, er lýst fyri framsýningini og freistin at
lata verk inn er 14. juli. Ætlanin er at fáa eina heilskapaða, fjølbroytta og
øðrvísi framsýning til vegar, har verkini verða til sølu sum vant. Av tí at
tað ikki sum vanligt verður púra frítt at senda inn til Ólavssøkuframsýningina hevur nevndin sent út tíðindaskriv um broytingina longu í februar.
Nevndin er sera spent uppá hvussu hetta er at vignast – og nústani aftaná
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ólavssøku fer nevndin at taka støðu til hvussu framsýningin skal vera á
ólavssøku í 2008.
Veittur stuðul
Nevndin hevur veitt stuðul til bókina Ruth Smith eftir Dagmar Warming,
sum Listasavnið hevur givið út í sambandi við Ruth Smith framsýningina í
vár.
Felagið hevur keypt tvey verk í hesum árinum:
• eina standmynd úr røðini Tøgn eftir Guðrið Poulsen á framsýningini
Opnar dyr í Müllers pakkhúsi
• málningin Alting eftir Edward Fuglø á Várframsýningini
Listasavn Føroya
Tá ið felagið í 2005 skuldi velja nýtt umboð í stýrið fyri Listasavnið, heitti
nevndin á Árni Winther, arkitektur, um at taka taka plássið í stýrinum hjá
felagnum. Nevndin í felagnum metti, at sum støðan var tá, var neyðugt við
nýggjum fólki í stýrið. Árni játtaði at taka sæti í stýrinum fyri Listasavnið
fyri hetta fýra ára skeiðið. Nú skeiðið er hálvrunnið, hevur Árni gjørt sær
tann ómak og okkum tann stóra beina, at greiða okkum frá:
• at støðan tøktist hættislig, tá ið hann tók við sum stýrislimur í apríl
2005
• at ein partur av stríðnum ikki hevði tað minsta við savnið at gera,
men hevði sína orsøk í eini
uppgerð millum myndlistafólk
• setanin av leiðaranum var farin rætt fram
• at úrslitini hesi bæði árini hava verið betri enn væntað
• raksturin er komin í eina góða legu
• miðvís skráseting av verkum er sett í verk
• varðveiting/konservering av verkum verður framd
• savnið hevur fótað sær
Viðvíkjandi framtíðini:
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• tjóðsavnið eigur at leggja dent á tað besta heldur enn at vera
umboðandi
• verður ein grunnur skipaður markaður til at fáa hendur á týðandi
verkum, tá ið tey eru tøk
• fáa ung listafólk at sýna fram
• bøta hølisumstøður
Nevndin takkar við hesum Árna mangar ferðir fyri nærlagda íkastið listini
at gagni.
Listasavnið á Sandi
Listafelagið hevur latið Listasavinum á Sandi standmyndina Tøgn úr
lágbrendum leiri eftir Guðrið Poulsen til minnis um Sofus Olsen,
stovnaran av savninum.
Framtíðin
Nevndin hevur fingið tvær áheitanir um samstarv:
• Saman við Konsertfelagnum fer Listafelagið at bjóða limunum til
konsert í Listasavninum við bólkinum Biedermeier tann 28. oktober.
• Saman við felagnum Føroysk myndlistafólk skipar Listafelagið fyri
trimum listasøguligum vikuskiftisskeiðum við Mette Wivel, mag.art.
í listasøgu. Fyrsti partur verður 15.-16. september, kostnaðurin fyri
hvønn part sær er 375 kr, kostnaðurin fyri allar tríggjar partarnar, um
ein teknar seg beinanegin, er 900 kr. Brøv fara út til limirnar í
næstum.

Nevndin tann 23. juni 2007
Malan Marnersdóttir, forkona; Hilmar Høgenni, kassameistari; Katrin í
Gongini, skrivari; Annika Marr Poulsen og Marjun Sigurðsdóttir,
nevndarlimir
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