Føroysk Myndlistafólk
Ársfrágreiðing 2018
Árið hjá felagnum, ið gongur frá november til oktober, byrjaði við at nýggj heimasíða varð
almenn í desember 2017. Hetta arbeiðið hevur tikið drúgva tíð, men nú hevur felagið fingið eitt tól,
har tað er lættari at senda ymiska kunning út til fólk við áhuga fyri virksemi felagsins. Arbeitt verður
áhaldandi at dagføra heimasíðuna.
Árliga Várframsýningin var aftur í Listaskálanum 6.-29. apríl 2018. 14 listafólk vóru við á
framsýningini. Rithøvundur Vónbjørt Vang setti framsíðingina. Framsýningin var nummar 29 í røðini.
Tað vóru Jón Sonni Jensen, Randi Samsonsen og Annika Gregorioussen, ið skipaðu fyri framsýningini.
Føroysk Myndlistafólk er limir í Fjølrit, sum nú av álvara er farið undir sítt virksemi, at gera
sáttmálar við landið, kommunur o.o. fyri at krevja inn ”kopipengar”, sum síðani skulu lutast út aftur til
listafólk, umframt at ætlanir eru at endurstovna Fjølritagrunnin.
Seinastu árini hevur felagið samskift við Tórshavnar Kommunu um at fáa hølir til vega í Finsen
til myndlistarligt og listgrafiskt virksemi. Felagið hevur greitt frá sínari støðu í málinum, men bíðar eftir
at Tórshavnar Kommuna tekur avgerð í málinum.
Í juli varð kunngjørt at hølini í Hoydølum millum annað skulu brúkast til listarligt virksemi.
Felagið hevur verið við í menningini av verkæltlanini og fegnast um at glottar eru at hóma, sum betra
um arbeiðsumstøðurnar hjá myndlistafólkum í Føroyum.
Hagtøl eru torfør at mótprógva, og tølini vísa at árliga miðalinntøkan hjá myndlistafólkum er
sera lág. Skjøtul er settur á arbeiði við at betra um hetta. Í løtuni verður ein fyrireikandi lýsing av
støðuni í Føroyum gjørd, ið verður brúkt til komandi samráðingar. Felagið ynskir at ein góð loysn
verður gjørd, sum allir partar kunna fegnast um, og hevur tí sett seg í samband við Listasavn Føroya
um samstarv. Fyrst og fremst verða kommunur og tað almenna eggjaði til at seta fleiri pengar til
endamálið, fyri at tryggja betri livi- og arbeiðskor hjá myndlistafólkum í Føroyum.
Á aðalfundi 28. oktober 2017 stóð Jóhan Martin Christiansen fyri vali og varð afturvaldur.
Nevndin skipaði seg sum fyri aðalfundin við Jóhan Martini Christiansen sum forfólk, Jón Sonni Jensen
sum skrivara og Finleif Mortensen helt á sum kassameistari.
Til stuttleika kann at enda nevnast at fleiri av limum felagsins luttóku á bronsustoypiskeiði í juli,
sum Guðrið Poulsen skipaði fyri saman við Thomas Andersson og Troels Buse úr Danmark. Hetta var
eitt áhugavert og gevandi skeið. Felagið ynskir at skipa fyri fleiri skeiðum av ymiskum slagi fyri
limunum.
26. oktober 2018 var aftur aðalfundur. Finnleif Mortensen stóð fyri vali og ynskti ikki at stilla
upp aftur. Kári Svensson varð valdur í nevndina, nevndin skipaði seg beint eftir fundin.
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