Listafelag Føroya
Ársfrágreiðing til aðalfundin 29. juni 2016
Á seinasta aðalfundi 13. juni 2015 stóðu Annika Marr Poulsen og Katrin í Gongini fyri vali,
Annika tók ikki við afturvali, men Katrin varð afturvald, nývaldur í nevndina bleiv Leivur
Holm.
Súsanna Danielsen og Malan Marnersdóttir vóru afturvaldar sum tiltakslimir og Regin
Vilhelm sum grannskoðari.
Nevndin skipaði seg við Hilmari Høgenni sum formanni, Pál Weihe sum næstformanni,
Leivur Holm sum skrivara, Julianna Klett sum kassameistara og Katrin í Gongini sum
heimasíðu røkil
Ólavsøkuframsýningin
Sum vanligt skipaði Listafelagið fyri Ólavsøkuframsýningini í fjør, og heitt var á Oggi
Lamhauge at standa fyri. Framsýningin var ein samanseting av yrkis- og áhugalist.
Framsýningin var bygd upp í tveimum pørtum, einum parti við innbodnum listafólki og
einum parti við verkum, sum øll høvdi høvi at senda inn.
Boðin vóru millum onnur: Jógvan Biskopstø, Kári Svensson, Edward Fuglø, Guðrið Poulsen,
Eyðun av Reyni, Jóna Rasmussen umframt listgrafikarin Rikhardur Valtingoyer, ið er serligur
gestur úr Íslandi. Hesi yrkis listafólkini vóru biðin um at hava orðið: “Flágir” í huga og hetta
var somuleiðis eitt evni á framsýningini.
Eitt av áhugaverdu verkunum var “NATION BUILDING” hjá Edwardi Fuglø, sum eisini
myndaði plakatina fyri sýningina. Hetta er eitt verk gjørt við útlendskum gerandisvørum í
saman myndaðu Merkið. Verkið hongur í dag uppi á Hotel Føroyum.
Listafelagið hevur í ár heitt á Solveig Hanusardóttir Olsen, listafrøðing, um at skipa fyri
Ólavsøkuframsýningin 2016. Hon hevur lýst uppleggið til framsýningina soleiðis:
Ólavsøkuframsýningin
– veitslurómur, skjúrt og hosubond, okkurt gott til góman og listini í miðdepli.
Ólavsøkuframsýningin á Listasavninum er ein klassikari. Framsýningin hevur heili 69 ár á
baki, og nógv list hevur verið sýnd fram hesi ártíggjuni. Í ár er einki undantak, og
fyrireikingarnar eru í hásæti. Framsýngin verður fyriskipað eitt sindur øðrvísi í ár enn
undanfarin ár. Hesuferð er hon nevniliga fyri innbodnum listafólkum. Listafelagið hevur heitt
á Solveig Hanusardóttir Olsen, listafrøðing, at standa fyri framsýningini, og hon hevur gjørt
eitt úrval. Listafólkini eru vald við útgangsstøði í stíli og tilfari soleiðis, at listin á ein ella
annan hátt er í samljóði við hvørja aðra. Bæði viðurkend og spírandi listafólk luttaka, og
nógv áhugavert er at koma eftir. Framsýningin fevnir um nakað av tí besta í føroyska
listaheiminum her og nú. Miðlanir eru fleiri – millum annað olja á lørift, installatión, foto,
tekstil list og grafikkur. Hjúklað verður um listaupplivingina, sansirnir, forvitnið, og
møguleiki er sjálvsagt eisini at gera sær eina íløgu í verk.
Vit bíða í spenningi til á Ólavsøku.
Listamannahúsið á Dalatrøðni
Nevndin hevur eisini í farna ári nýtt fitt av orku til húsini eftir Janus, Listamannahúsið á
Dalatrøðni, so tey kunnu rekast, soleiðis sum Janus ynskti tað. Vit hava verið í sambandi við
Tórshavnar kommunu viðvíkjandi rakstrinum av húsinum. Avbjóðingin hjá nevndini er at
tryggja ein skynsaman rakstur av húsunum, umframt at tryggja at raksturin av húsinum ikki
kemur at tyngja nevndararbeiðið í felagnum framyvir. Listafelagið hevur í farna ári stuðla
grunninum og lænt honum tøkan pening.
Limatiltøk
Sunnudagin tann 8. november eydnaðist endiliga at vitja Skúlan á Argjahamri, vit hugdu eftir

listaprýðingini av skúlanum, og listakvinnan Astri Luihn, greidd sjálv frá listini og
tilgongdini. Listafelagið hevur fingið ein bólk á Facebook, bara fyri limir.
Skeið í listasøgu.
Listafelagið skipaði fyri skeiðsrøð í listasøgu fyri limum og øðrum áhugaðum við
listfrøðinginum Mette Wivel. Hon er danskur listafrøðingur, sum dugir stak væl at siga frá list
og listasøgu. Tað prógvaði hon, tá hon í 2008 helt fyrilestrarøð her heima hjá okkum. Hon
dugir bæði at greina sjálvar myndirnar, men eisini at seta tær inn í ein listasøguligan
samanhang og ikki minst at seta tær inn í ein hugsøguligan samanhang. Hon undirvísir
soleiðis, at eisini tey, sum ikki hava forkunnleikar, fáa nakað burtur úr.
Skeiðini vóru hildin yvir 5 vikuskifti, har byrja var í september í fjør og enda í februar í ár.
Opið hús í Listamannahúsinum á Dalatrøðni
Listakvinnan Silja Strøm hevði opið hús í august og danska listakvinnan Rigmor Bak
Frederiksen í september í Listamannahúsinum á Dalatrøðni.
Ferð til New York
Listafelagið skipaði fyri limatúri til New York mánaðarskifti apríl/ mai. 26 limir vóru við í
ferðalagnum, ferðast var umvegis Ísland. Ferðin var sera væl eydnað.
Á skrá var m.a. Guggenheim og MoMa umframt vitja var í Chrysler bygninginum, Empire
State Building, Rockefeller Centrinum, Grand Central Station, Ground Zero, Metropolitan
og Central Park.
Listafelagið 75 ár
23. mars 2016 vóru liðin 75 ár síðani LISTAFELAG FØROYA varð stovnað. Í hesum
sambandi var skipað fyri hátíðarhaldi við pallborðsfundi í Listaskálanum við heitinum:
“Føroysk list seinastu 75 árini, nú og komandi” við í pallborðinum vóru:
Bárður Jákupsson, listamaður, sum legði fyri við at siga søguna um føroyska list hesi farnu
árini felagið hevur starvast, Hansina Iversen, listakvinna, Jóhan Martin Christiansen,
listamaður og Solveig Hanusardóttir Olsen, listafrøðingur, sum søgdu sína hugsan um
nútíðar føroyska list. Aftaná var tjak, sera nógv fólka vóru møtt og Kringvarpið bandaði
fundin og sendi hann mikudagin eftir, sum mentanartátt. Eftir fundin var ábit og sigast má at
hátíðarhaldið eydnaðist sera væl.
Keypt verk
Listafelagið keypti eina standmynd úr træ við heitinum “Marta” eftir Hanna Bjartalíð.
Umframt hetta verkið hevur felagið latið Listasavninum tvey onnur verk í varðveitslu. Hesi
eru verk við heitinum “Dress” úr gipsi, restum av pappi og blekki eftir Jóhan Martin
Christiansen, og grafiskt verk uttan heiti, eftir Hansinu Iversen, sum var gáva til felagið frá
Steinprenti.
Takk fyri

