FØROYSK MYNDLISTAFÓLK - Ársfrágreiðing 2014
Góðu limur í Føroysk Myndlistafólk!
Árið 2014 er nú farið fram við, og nógv hevur verið á skránni hjá felagnum Føroysk
Myndlistafólk. Millum annað varð skipað fyri Várframsýning í Listaskálanum, og arbeiði um
at gera standard reglur um at seta pengar av til list, tá ið almennu Føroyar gera íløgur í
nýggjar bygningar o.lík. er sett í gongd.
Á ársaðalfundi í Listasavni Føroya t. 8. november 2014 greiddi formaðurin, Ole Wich, um
tað arbeiði, sum Føroysk Myndlistafólk hevur tikist við síðsta árið, les meira um hetta
niðanfyri. Nýggjur limur varð eisini valdur inn í nevndina, tað er Jóhan Martin Christiansen.
Umframt formannin og nýggja nevndarlimin situr Sigrun Gunnarsdóttir eisini í nevndini.
Tað er ein gleði fyri okkum listafólk at húsini, ið Janus Kamban sála lat til Listafelag Føroya
at umsita sum listafólkabúðstað, skjótt kann takast í brúk. Nevndin hevur verið og hugt
eftir húsinum, og sigast kann at umstøðurnar eru sera fínar. Listafelag Føroya ger í løtuni
síðstu fyrireikingarnar, bæði viðvíkjandi húsini sjálv, og hvussu hetta skal skipast á bestan
hátt, áðrenn alt stendur klárt. Hetta gleða vit okkum til!
Várframsýningin 2014 varð skipað av eini trýmannaðari nevnd, t.e. Hansina Iversen, Ingi
Joensen og Guðrið Poulsen. Samstarvið um framsýningina var uttan nakrar trupulleikar,
og fíggjarliga stóð eisini væl til. Fyrireikingarnar fyri Várframsýningina 2015 eru farnar í
gongd, og hesu ferð verður tað ein røtt várframsýning; framsýningin letur upp 10. apríl
2015. Hetta fyri at markera at Ólavsøkuframsýningin og Várframsýningin er hvør sín
framsýning. Freistin at lata verk inn til metingar er 22. mars 2015. Fleiri upplýsingar verða
sendar út skjótast gjørligt. Link: https://www.facebook.com/events/532340026869395
Fjølrit. Copyright lógin er komin í gildi, men kunngerðin, sum skal gera hana virkandi er
ikki komin enn. Føroysk Myndlistafólk er inni í hesum arbeiðinum, og vit vóna at hetta kann
koma upp á pláss skjótast gjørligt.
Sum heild eru umstøðurnar viðvíkjandi kor og løn til listafólk, sum arbeiða í Føroyum um at
gerðast betri. Sum nevnt omanfyri er tað almenna við í leikinum, Tórshavnar Kommuna
hevur longu í fleiri ár gjørt hetta.
Í samband við framsýningina Gisp í Norðurlandahúsinum, hevur formaðurin (O.W), havt
stjóran í NLH, Sif Gunnarsdóttir, á orði um samsýning til luttakandi listafólk á
framsýningum, sum NLH skipar fyri. Endin varð, at fýra listafólk fingu samsýning fyri tey
verk, sum vórðu latin beinleiðis til framsýningina. NLH arbeiðir í løtuni víðari við málinum
um samsýning, og somuleiðis trygging av verkum, sum verða sýnd fram har.
Tó eru fysisku karmarnir, tað vil siga verkstovur, sum listafólk arbeiða undir í Føroyum
enn ikki á tí støði, sum hjá hinum Norðanlondunum. Tiltøk hava verið frammi um at gera
kommunuskúlan til eina ”Listabumbu”, altso eitt stað har listafólk av øllum slag kunnu
arbeiða. Sóley Danielsen hevur staðið fyri hesum, og hevur havt samband við Tórshavnar
Kommunu, men enn er einki hent í hesum málinum.

Fyri góðun hálvum øðrum ári síðan tóku nøkur listafólk seg saman, um at gera ein
grafiskan verkstað. Hildið var til í Kongagøtu, har ið útgerð varð sett upp. Mentanargrunnur
Landsins stuðlaði eisini hesum fíggjarliga. Men støðan er nú, at húsini eru seld, og
verkstaðurin letur aftur.
Fleiri listafólk hava verið í samband við Tórshavnar Kommunu, um at betra umstøðurnar
hjá listafólki, men hetta arbeiði gongur sera seint fyri seg.
Nevndin í Føroysk Myndlistafólk hevur luttikið í øðrum pørtum av mentanarlívinum, millum
annað í umboðsráðnum fyri LISA, í Listaleypinum og gestaatelierinum í Tjørnuvík.
Listaleypurin hevur síðan byrjan verði partur av NLH, men skótt ber hetta ikki til longur,
og ein loysn skal finnast, so at Listaleypurin ikki dettur niður fyri. Formaðurin í Føroysk
Myndlistafólk (O.W.) vil gjarna halda á í nevndini fyri Listaleypin, fyri at kunna fylgja hesum
arbeiðinum.
Heimasíðan hjá Føroysk Myndlistafólk verður dagførd skjótast gjørligt, og limirnir fáa
kunning um hetta tá arbeiði er liðugt.
Síðstu árini hevur støðan innan myndlistina í Føroyum verið tann, at tvey
myndlistasambondhava virka í hvør sínum lag, tað er Føroysk Myndlistafólk og
Myndlistaambandið. Hetta meta vit ikki vera nakra haldgóða loysn, og fara tí at virka fyri at
samla øll myndlistafólk í eitt felag aftur. Hetta fer at gera at vit, myndlistafólkini og rættindi
okkara, verða betur fyri í t.d. politiska arbeiðinum. Samstundis skal Føroysk Myndlistafólk
gerðast meira sjónligt millum yngri virkandi listafólk í Føroyum.
Dagføring av viðtøkunum fyri Føroysk Myndlistafólk: Á ársaðalfundinum varð skotið
upp at stigskipanin (point) fyri upptøku av nýggjum limum verður broytt, soleiðis at hetta
passar við dagsins umstøður, og vanliga praksis av upptøku av nýggjum limum.
Somuleiðis eru viðtøkurnar fyri Várframsýningina í fleiri førðum ikki hildnar, og eiga tí at
broytast. Hetta er tó ikki klárt at leggja fram enn.
Skotið er upp at nevndin skal fáa samsýning (okkurt um kr. 1.500-2.000 árliga), og hetta
vóru fólk sum heild samd um. Eitt uppskot bleiv borið fram um at seta ein
skrivara/sekreter, og somuleiðis at seta eina upphædd á kr. 5.000 av til hetta arbeiði.
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