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Samantekt


Listasafn Reykjanesbæjar er eina listasafnið á Suðurnesjum.



Safnaukinn 2014 samanstóð af 29 verkum og er safneignin nú orðin 647 verk.



11 sýningar settar upp á vegum safnsins á árinu. 6 í Listasal, 3 í Bíósal Duushúsa, 2 í Gryfjunni.



Listasafnið heldur úti vefsíðu reykjanesbaer.is/listasafn og fésbókarsíðu. Ný vefsíða fyrir
Listasafnið var tekin í notkun í árslok.



Útgefnir voru fimm 36 síðna bæklingar og einn 10 síðna bæklingur í tengslum við hinar sex aðal
sýningar í Listasal í Duushúsum.



Safnkostur telst fullskráður. Öll verk hafa verið yfirfærð í Sarp sameiginlegan gagnagrunn fyrir
listasöfnin í landinu. Ítarlegri skráningu frá listfræðingi vantar.



2.000 nemendur heimsóttu safnið sem er sami fjöldi og árið 2013.



Verk eftir 4 listamenn voru sýnd á kynningarsvæði safnsins í landgangi Leifsstöðvar.



Listasafnið rak Listaskólann og hélt 2 sumarnámskeið fyrir 7-13 ára börn.



Listasafnið stýrði verkefnunum Listahátíð barna og List án landamæra.



Þrír fastráðnir starfsmenn, fjórir lausráðnir auk sex verkefnaráðinna.



Gestum fjölgaði á milli ára, 38.500 gestir sbr. við tæplega 35.000 gesti árið 2013.



Heildarvelta var 46.726.000
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1. FORSAGA OG HLUTVERK
Eiginleg safnastarfsemi í Listasafni Reykjanesbæjar hófst í apríl 2003. Þá var opnaður
góður sýningarsalur í Duushúsum sérstaklega ætlaður Listasafninu og einnig var unnin
stofnskrá, starfsfólk var ráðið og safnið fékk sjálfstæðan fjárhag. Listasafn Reykjanesbæjar
var þar með orðin sjálfstæð stofnun í bæjarfélaginu og eitt af þremur söfnum bæjarins.
Segja má að Listasafn Reykjanesbæjar hafi þó verið til sem hugmynd, frá sameiningu
sveitarfélaganna Njarðvíkur, Hafnahrepps og Keflavíkur árið 1994. Á þeim tíma var þó
varla hægt að tala um eiginlegt listasafn heldur aðeins utanumhald á listaverkaeign
bæjarins.
Listasafn Reykjanesbæjar er ennþá eina listasafnið á Suðurnesjum og skipar því stórt
hlutverk í menningarlífi svæðisins. Megin hlutverk Listasafnsins er að varðveita listaverk
Reykjanesbæjar, safna nýjum verkum samkvæmt söfnunarstefnu, skrá verkin og rannsaka
sögu þeirra og myndlistar á svæðinu og miðla þeirri þekkingu til heimamanna og annarra
eftir bestu getu og standa fyrir öflugu sýningarstarfi. Ný stofnskrá var samþykkt í
menningarráði Reykjanesbæjar 14. september 2010 og var svo endurskoðuð í nóvember
2013. Starfsáætlun 2012 -2015 var samþykkt í menningarráði Reykjanesbæjar í október
2011. Listasafn Reykjanesbæjar sótti um formlega gildingu til menntamálaráðneytisins í
nóvember 2013 samkvæmt nýjum safnalögum og hlaut gildingu í febrúar 2014.

Frá sýningu Svövu Björnsdóttur, KRÍA, KLETTUR, MÝ

2. SAFNKOSTUR
Safnið á verk úr öllum helstu flokkum myndlistar, bæði inni- og útiverk og er safneignin
mjög fjölbreytt. Virk og markviss söfnun, þ.e. söfnun eftir söfnunarstefnu hefur verið
viðhöfð frá og með árinu 2004 og ávallt verið tekið mið af því fjármagni sem hverju sinni
er úthlutað til listaverkakaupa. Auk þess var tekin sú ákvörðun að öll listaverk í eigu
bæjarins skyldu skráð í gagnagrunn listasafnsins og þannig voru verk sem fram til þessa
hafa verið skráð í gagnagrunn Byggðasafnsins flutt yfir í gagnagrunn Listasafnsins. Með
þeim hætti bættust 10 verk við gagngrunn listasafnsins sem eru þó ekki ný, heldur einungis
skráð á annan hátt en áður.
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Á árinu var allur safnkosturinn fluttur úr Access gagnagrunninum yfir í Sarp sem er
sameiginlegur gagnagrunnur fyrir Listasöfnin í landinu og er það mikið framfaraskref sem
tryggir samræmda skráningu listaverka í landinu. Eins og staðan er núna er öl safneignin
skráð og staðsetning verkanna liggur fyrir. Nokkuð vantar þó enn upp á til að skráningin
geti talist fullnægjandi. Á það helst við um hinn listfræðilega þátt verkanna og krefst sú
skráning þekkingar listfræðings eða einhvers með nægilega fagþekkingu.
2.1

SÖFNUNARSTEFNA
Söfnunarstefnan sem unnið er eftir var endurskoðuð og samþykkt í nóvember 2010 og í
henni er m.a. gert ráð fyrir að safnið eignist listaverk barna. Þess hefur verið gætt síðustu
árin að nokkur verk frá Listahátíð barna endi alltaf sem eign safnsins og hefur safnið því
eignast fjölda skemmtilegra listaverka eftir börn. Safnið hefur líka tekið virkan þátt í List
án landamæra frá árinu 2009 og í tengslum við þá hátíð eignast nokkur verk, bæði verk
eftir fatlaða listamenn og einnig verk sem fatlaðir og ófatlaðir hafa unnið saman. Þessi
hátíð verður áfram haldin með þátttöku Listasafnsins og ákveðið að safna verkum
tengdum henni. Auk þess skilja þeir listamenn sem eru með einkasýningu í Listasalnum
ávallt eftir verk til handa safninu og er því safneignin orðin ansi fjölbreytt.
Söfnunarstefna Listasafns Reykjanesbæjar:
1. Stefnt skal að því að listaverkaeign safnsins gefi góða mynd af verkum eftir listamenn
Suðurnesja frá öllum tímum.
2. Stefnt skal að því að listaverkaeign safnsins gefi góða mynd af samtímalist á landinu
öllu.
3. Safnið skal hvetja unga listamenn af Suðurnesjum til dáða með kaupum á verkum
þeirra eins og hægt er miðað við fjárframlög hverju sinni.
4. Stefnt skal sérstaklega að söfnun verka eftir börn og unglinga úr Reykjanesbæ og
ætlunin að koma upp góðu yfirliti yfir listiðkun þeirra.
5. Forstöðumaður tekur ákvarðanir um gjafir sem safninu eru boðnar og metur hvort
taka eigi við þeim. Það er ekki heimilt að taka við gjöfum sem kvaðir fylgja. Gjöf skal
fylgja gjafabréf undirritað af gefanda.
6. Listasafn Reykjanesbæjar sér um innkaup listaverka fyrir hönd bæjarins miðað við
fjárframlög hverju sinni.
7. Gjafir og fjárframlög til safnsins eru frádráttarbær til skatts, sbr ákvæði laga um
tekjuskatt og eignaskatt nr. 75/1985 með áorðnum breytingum.

2.2

SAFNAUKI 2014
Safnaukinn 2014 samanstóð af 29 verkum og er safneignin nú orðin 647 verk. 12 þeirra
eru ný verk sem ýmist hafa verið keypt eða gefin safninu. 7 verkanna voru eldri verk sem
voru gefin safninu af íbúum í bænum og 10 verkanna hlutu breytta skráningu þ.e. voru
skráð hjá Byggðasafni og Bókasafni en eru nú skráð hjá Listasafninu eins og önnur listaverk
bæjarins.

7

Listasafn Reykjanesbæjar

Númer Nafn listamanns

Ársskýrsla 2014

Heiti verks + ártal

Fengið

Athugasemdir

Mál

LRN - númer

Man with Angel in his Pocket,

Gjöf / keypt

Grafík - Ætingar

20x23 cm

LRN-0614

2 Eiríkur Árni Sigtryggsson Kallið / Le Signal, 2004

Keypt

Olía á striga

80x100 cm

LRN- 628

3 Hjalti Parelius

7 Up, 2012

Gjöf / keypt

Olía á striga

145x145 cm

LRN- 629

4 Hjalti Parelius

Lilja, 2012

Gjöf / keypt

Olía á striga

145x145 cm

LRN-0630

5 Kristín Rúnarsdóttir

Á leið / En route, 2014

Gjöf / keypt

Límbönd á plasthúðaða spónarplötu

6 Svava Björnsdóttir

Nafnlaust, 2013

Gjöf / keypt

svartur skjöldur úr pappír og sóti, óhlutbundið

þvermál 110 cm, dýpt 10 cm LRN-0631

7 Lína Rut Wilberg

Nafnlaust, 2013

Keypt

Blönduð tækni

26,5x33,5 cm

LRN-0611

8 Stefán Boulter

nafnlaust, 2013

Gjöf / keypt

(þrykk)

53x14 cm

LRN-0612

9 Fríða Rögnvaldsdóttir

Hvað dreymir sveininn?, 2013

Keypt

Steypa og

LRN-0621

10 Fríða Rögnvaldsdóttir

Hann dreymir um ástina, 2013

Keypt

Steypa og

LRN-0622

11 Fríða Rögnvaldsdóttir

Og sumir draumar rætast, 2013 Keypt

Steypa og

12 Sossa

Burtfarartónleikar, 2014

Keypt

Olía á striga

120x100 cm

LRN-0624

13 Kjartan Guðjónsson

Netamaður, 1982

Gjöf frá Óla Björns

Olía á striga

114x136 cm

LRN-0616

14 (Óskar Pálsson??)

Baldur KE 97

Gjöf frá Óla Björns

Málverk

LRN-0634

15 Þorsteinn Eggertsson

Gamli bærinn

flutt frá BYR

Málverk

LRN-0632

16 Guðmundur Maríasson

Nafnlaust, 1980

flutt frá BYR

Málverk

LRN-0633

17 Elsa Hertervig

Nafnlaust

Gjöf frá Steindóri Sig. Og fjölsk. Málverk

LRN-635

18 Elsa Hertervig

Nafnlaust

Gjöf frá Steindóri Sig. Og fjölsk. Málverk

LRN-636

19 Elsa Hertervig

Nafnlaust

Gjöf frá Steindóri Sig. Og fjölsk. Málverk

LRN-637

20 Elsa Hertervig

Nafnlaust

Gjöf frá Steindóri Sig. Og fjölsk. Málverk

LRN-638

21 Elsa Hertervig

Nafnlaust

Gjöf frá Steindóri Sig. Og fjölsk. Málverk

LRN-639

22 Erlingur Jónsson

Tómas Tómasson

flutt frá BYR

Lágmynd

LRN-640

23 Erlingur Jónsson

Guðm. Guðm.s. Sparisj.stj.??

flutt frá BYR

Lágmynd

LRN-641

24 Áki Granz

Bátur í ólgusjó

Eign Bókasafns

25 Erlingur Jónsson

Helgi S. Jónsson

flutt frá BYR

Lágmynd

LRN-643

26 Erlingur Jónsson

Ragnar Guðleifsson, 1984

flutt frá BYR

Lágmynd

LRN-644

27

Ólafur Sigurjónsson

flutt frá BYR

Lágmynd

LRN-645-2

28 Erlingur Jónsson

Ólafur Björnsson

flutt frá BYR

Lágmynd

LRN-646

29 Ríkarður Jónsson

Jón forseti

flutt frá BYR

Lágmynd

LRN-647

1 Karólína Lárusdóttir

LRN-0625

LRN-0623

LRN-642

3. SÝNINGAHALD
3.1

SÝNINGARSTEFNA (SAMÞYKKT 2. NÓV 2010)
1.gr.
Stefnt skal að því að listaverkaeign safnsins gefi góða mynd af verkum eftir listamenn
Suðurnesja frá öllum tímum.
2.gr
Stefnt skal að því að listaverkaeign safnsins gefi góða mynd af samtímalist á landinu öllu.
3.gr.
Safnið skal hvetja unga listamenn af Suðurnesjum til dáða með kaupum á verkum þeirra
eins og hægt er miðað við fjárframlög hverju sinni.
4.gr.
Stefnt skal sérstaklega að söfnun verka eftir börn og unglinga úr Reykjanesbæ og ætlunin
að koma upp góðu yfirliti yfir listiðkun þeirra.
5.gr.
Forstöðumaður tekur ákvarðanir um gjafir sem safninu eru boðnar og metur hvort taka
eigi við þeim. Það er ekki heimilt að taka við gjöfum sem kvaðir fylgja. Gjöf skal fylgja
gjafabréf undirritað af gefanda.
6.gr.
Listasafn Reykjanesbæjar sér um innkaup listaverka fyrir hönd bæjarins miðað við
fjárframlög hverju sinni.
7.gr.
Gjafir og fjárframlög til safnsins eru frádráttarbær til skatts, sbr. ákvæði laga um tekjuskatt
og eignaskatt nr. 75/1985 með áorðnum breytingum.

8

Listasafn Reykjanesbæjar

3.2

Ársskýrsla 2014

SÝNINGAR ÁRSINS Í LISTASAL
Sýningahald hefur frá byrjun verið viðamikill liður í starfsemi Listasafns Reykjanesbæjar.
Safnið hefur komið beint eða óbeint að fjölda sýninga sem haldnar hafa verið í
bæjarfélaginu á árinu m.a. á Ljósanótt auk sýninganna sem safnið hefur haft forgöngu um
í sýningarsölum sínum í Duushúsum. Settar voru upp 6 sýningar samkvæmt sýningarstefnu
í Listasal Duushúsa, 3 sýningar í Bíósal Duushúsa og 2 sýningar í Gryfjunni . Alls setti safnið
því upp 11 sýningar árið 2014.
3.2.1

KRÍA, KLETTUR, MÝ

Þann 25. janúar var fyrsta sýning ársins opnuð í í sýningarsal Listasafnsins í Duushúsum,
sýning á nýjum verkum Svövu Björnsdóttur, myndlistarmanns. Svava hefur um árabil verið
meðal þeirra listamanna sem mest hafa lagt til endurnýjunar þrívíddarlistarinnar á
landinu. Allt frá því hún sneri heim frá Þýskalandi við upphaf níunda áratugarins, eftir
glæstan námsferil og margvíslegan framgang í München og víðar í Evrópu, hefur hún sent
frá sér fjölda verka sem umbylt hafa viðteknum hugmyndum okkar um hlutverk og verkan
þrívíddarmynda í nútíma umhverfi. Verkin hefur hún steypt úr lituðum pappírsmassa, sem
hefur gert henni kleift að nýta sýningarrými – og rými almennt – með nýjum hætti. Þannig
virkjar Svava ekki einasta gólf og veggi, heldur einnig loft, skúmaskot og afkima
sýningarrýmisins. Með markvissri sviðsetningu verka sinna gerir hún sérhvert rými að
heildstæðri innsetningu með dramatísku ívafi.
Formgerð Svövu er sömuleiðis óvenjuleg. Verk hennar minna í senn á vélarhluta, form
náttúrunnar og lifandi verur, og eru jafn fjölbreytileg að inntaki. Lögun og litróf verkanna
skipta hana miklu máli, en einnig léttleiki þeirra, samspil og ljóðrænn slagkraftur.
Fyrir sýninguna í Listasafni Reykjanesbæjar setti Svava saman innsetningu sem hún nefndi
KRÍA/KLETTUR/ MÝ, og var tilraun til að skapa samnefnara fyrir ákveðna
náttúruinnlifun. Sýningarstjóri var Aðalsteinn Ingólfsson.

Frá opnun sýningarinnar Mannlegar víddir
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MANNLEGAR VÍDDIR

Laugardaginn 15. mars var sýningin Mannlegar víddir opnuð í Listasal. Á henni var að finna
verk eftir tvo listamenn, Stefán Boulter og Stephen Lárus Stephen, sem báðir hafa sérhæft
sig í gerð mannamynda. Báðir eiga þeir erlenda feður og hafa sótt listmenntun sína til
annarra landa, Stefán til Noregs og Ítalíu, Stephen Lárus til Bretlands.
Að öðru leyti eru þeir afar ólíkir. Mannamyndir Stefáns Boulter eru mestmegnis
lágstemmd einkasamtöl hans við vini og kunningja, eða einræður hans sjálfs, tilraunir til
að laða fram og festa á striga kenndir og hugsanir þeirra sem hann fjallar um, með útlistun
á látbragði þeirra. Um leið einkennast mannamyndir hans af dulúð, sem er eins konar
staðfesting þess að sérhver manneskja sé „eyland", varðveiti innra með sér einkaveröld
sem enginn annar hafi aðgang að. Stefán býr og starfar á Akureyri, en hefur sýnt verk sín
víða um heim. Hann var einn af aðstoðarmönnum norska listmálarans Odds Nerdrum
meðan hann bjó í Reykjavík.
Stephen Lárus hefur hins vegar getið sér gott orð fyrir portrettmyndir af ýmsum
„opinberum" Íslendingum. Málverk hans af Sólveigu Pétursdóttir, fyrrverandi
Alþingismanni og forseta Alþingis, vakti nokkuð umtal þegar það var vígt fyrir tveimur
árum; þetta málverk er að finna á sýningunni. Yfirlýst markmið Stephens er að koma á
framfæri viðmóti fyrirsæta sinna, án þess að ganga of nærri einkalífi þeirra. Þarna er um
að ræða jafnvægislist þar sem listmálarinn þarf að taka tillit til margra þátta, sjálfsvirðingar
þeirra sem sitja fyrir, þjóðfélagsstöðu þeirra, og ekki síst þess hlutverks sem
portrettmyndirnar eiga að gegna. Meðan á vinnuferlinu stendur er listmálarinn í stöðugu
„viðræðusambandi" við margar þekktustu mannamyndir listasögunnar; þær eru honum
allt í senn áskorun, viðmið og hugmyndabanki. Á sýningunni gafst gullið tækifæri til að sjá
saman komin mörg helstu portrett Stephens Lárusar hin síðari ár, en mörg þeirra hafa
hvergi verið til sýnis opinberlega.
Sýningunni var framar öðru ætlað að sviðsetja samspil þessara ólíku viðhorfa til
mannamyndagerðar, í því augnamiði að skerpa á sérkennum beggja. Á sýningunni var
einnig að finna formyndir listamannanna að nokkrum sýndum verkum, allt frá
frumdrögum til nákvæmra lokaútlistana. Sýningarstjóri er Aðalsteinn Ingólfsson.

Mannlegar víddir: Valgerður Guðmundsd, Stephen Lárus Stephen, Stefán Boulter, Árni Sigfússon og Aðalsteinn Ingólfsson.
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AFMÆLI

Listahátíð barna var haldin í 9. sinn 7. – 22. maí en hún er samvinnuverkefni Listasafns
Reykjanesbæjar, allra 10 leikskóla bæjarins, allra 6 grunnskólanna, Tónlistarskólans og
dansskólanna. Hátíðin hefur vaxið og eflst með hverju ári og segja má að hún hafið orðið
kveikjan að þeirri stóru barnahátíð sem nú er haldin í Reykjanesbæ þar sem virðing fyrir
börnum, störfum þeirra og þörfum er höfð að leiðarljósi. Listsýningar tengdar hátíðinni
eru staðsettar víða um bæjarfélagið. Verk leikskólabarnanna eru staðsett í sölum
Duushúsa og verk grunnskólabarnanna eru til sýnis víðs vegar um bæinn unddir heitinu
„Listaverk í leiðinni.“ Nemendur tónlistarskólans og dansskólanna koma fram á ýmsum
viðburðum hátíðarinnar og spila þar sífellt stærra hlutverk.
Afmæli
Á hverju ári er ný yfirskrift valin fyrir sýningu leikskólabarnanna. Árið 2014 lá beinast við
að halda afmæli þar sem Reykjanesbær fagnaði 20 ára afmæli. Yfirskriftin leggur grunn
að margvíslegu námi barnanna stóran hluta úr vetri. Kafað er ofan í viðfangsefnið frá
ýmsum sjónarhornum og afraksturinn birtist í skúlptúrum, ljósmyndum og textaverkum
sem sett eru fram í formi listsýningar í samstarfi við Listasafn Reykjanesbæjar. Börnin
sköpuðu veisluföng, veitingar, borðbúnað, gjafir og ýmislegt fleira. Úr varðs fullskapaður
ævintýraheimur sem lét engan ósnortinn.

Frá opnun Listahátíðar barna, AFmæli

Listaverk í leiðinni
Eins og heiti grunnskólasýningarinnar gefur til kynna felur hún í sér fjölbreytta
staðsetningu á verkunum. Listaverkin eru líka af öllu tagi og þar má sjá gott yfirlit yfir vinnu
vetrarins, margvísleg vinnubrögð og óþrjótandi sköpunargleði barnanna í bænum. Þarna
var ekki unnið undir einu yfirheiti heldur fékk fjölbreytnin að ráða ferðinni og afraksturinn
eftir því. Verkin voru staðsett víða um bæinn, á þeim stöðum sem fólk á leið um í ýmsum
erindagjörðum s.s. í stórmörkuðum, á kaffihúsi, göngugötum o.fl. slíkum stöðum.
Sameiginlegur sýningarstaður var í Kjarna á Hafnargötu í göngugötu Icelandairhótelsins.

11

Listasafn Reykjanesbæjar

Ársskýrsla 2014

Listaverk í leiðinni, opnunarhátíð.

3.2.4

DÆMISÖGUR ÚR SUMARLANDINU

Á sumarsýningu Listasafns Reykjanesbæjar, Dæmisögur úr sumarlandinu, var að finna
úrval nýlegra olíumálverka, máluð á tímabilinu 2000-2013, eftir Karólínu Lárusdóttur, sem
fengnar eru að láni frá einkaaðilum. Sérstök áhersla var lögð á stærri verk listakonunnar,
sem að jafnaði eru ekki eins aðgengileg og minni málverk hennar, grafíkmyndir og
vatnslitamyndir.
Það „sumarland“ sem hér um ræddi er það forðabúr minninga sem listakonan hefur unnið
upp „dæmisögur“ sínar, sem fjalla framar öðru um mannlífið í Reykjavík á sjötta og
sjöunda áratug síðustu aldar. Þetta var mikill umbrotatími í íslensku þjóðfélagi, velmegun
eftirstríðsáranna hafði veruleg áhrif á fjölskyldu og hegðunarmynstur fyrstu
„alvöru“ borgarbúa í sögu landsins. Málverk Karólínu segja sögur af þessu fólki, byggðar
bæði á atburðum sem tengjast hennar eigin fjölskyldu, sem lék stórt hlutverk í bæjarlífinu
um margra áratuga skeið, og gömlum ljósmyndum. Um leið velti hún því upp hvort þessar
sögur fælu ekki í sér marktækar lýsingar á eðlisþáttum íslenskrar þjóðar, t.a.m.
þrautseigju, fálæti og nýjungagirni. Þótt margar þessara mynda einkennist af alvöruþunga,
er einnig að finna í þeim græskulausa fyndni og djúpan mannskilning.
Sýningarstjóri var Aðalsteinn Ingólfsson, sem er höfundur bókar um listakonuna sem kom
út nýlega.
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Aðalsteinn Ingólfsson með leiðsögn um sýningu Karólínu Lárusdóttur

3.2.5

LEIKFLÉTTUR

Sú venja hefur skapast á Ljósanótt undanfarin ár að heimafólk hefur verið í aðalhlutverki
á sýningu Listasafnsins í Duushúsum. Í ár var leitað til Kristínar Rúnarsdóttur sem fæddist í
Keflavík árið 1984 og ólst upp í Njarðvíkunum. Hún stundaði nám við myndlistardeild
Listaháskóla Íslands og hélt síðan til framhaldsnáms í Kunst- og Designhøgskolen i Bergen,
Noregi.
Í innsetningu sinni vann Kristín með ýmis efni, svo sem límbönd sem hún notaði til að teikna
með á gólfið, pappír, málningu, við og lakk.
Margt í verkum hennar minnir á íþróttaleikvanga og leiki. Í texta Markúsar Þórs Andréssonar
sýningarskrá segir: ,,Manni koma til hugar leikir og vill helst taka þátt, eru þetta ekki stærðar
Mikado pinnar innan um lokkandi klifurgrindur?” Að auki skrifaði Markús um vinnuaðferðir
Kristínar og sagði:
,,Á vinnustofunni er listakonan lúsiðin; skissar, gerir uppkast og módel, þaulvinnur verk sín
með reglustikum og skurðarhnífum. Óteljandi skipulögð handtök sem gefa til kynna að hún viti
nákvæmlega hvað hún hefur fyrir stafni. En óvissa ríkir allt fram á ögurstund og þar liggur
spenna og eftirvænting sem áhorfendur skynja og auka á ánægjuna við sýningarupplifunina.”
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Frá opnun sýningarinnar Leikfléttur

3.2.6

FERÐ

Föstudaginn 31. október var opnuð sýning á nýju myndbandsverki eftir Finn Arnar
Arnarson. Verkið var í tveimur hlutum og bar titilinn Ferð en þetta var í fyrsta sinn sem
haldin var sérstök sýning á vídeólist í húsakynnum safnsins. Finnur Arnar á að baki langan
og fjölbreyttan feril á vettvangi íslenskra sjónlista. Myndbandslistaverk eftir hann hafa
verið sett upp á helstu sýningarstöðum landsins, ein sér, eða í samfloti við verk unnin í
aðra miðla.
Finnur Arnar er einnig afkastamikill hönnuður sviðsmynda fyrir leikhús. Loks hefur
listamaðurinn í seinni tíð haslað sér völl sem sýningarstjóri, en sýningarstjórn hans hefur
framar öðru hverfst um „Skúrinn“ svokallaða. „Skúrinn“ er gamall og lúinn vinnuskúr sem
fjöldi málsmetandi listamanna úr mörgum listgreinum hefur sýnt í og umbreytt með
ýmsum hætti. Meðal annars hafa listamennirnir flutt hann með sér um landið.
Upprunalega mun „Skúrinn“ þó hafa staðið á Suðurnesjum.
Í sýningarskrá ræðir Ragna Sigurðardóttir, rithöfundur, um verk Finns Arnars og gerir að
umtalsefni siðferðilegan grunn þeirra, sjálfsævisögulega skírskotun og þá meðvitund um
„tímans þunga nið“ sem í þeim birtist.

Frá sýningu Finns Arnars, Ferð.
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BÍÓSALUR DUUSHÚSA
3.3.1

SAFNEIGNIN

Í Bíósalnum er að staðaldri föst sýning úr safneign Listasafnsins sem víkur þó annað slagið
fyrir tímabundnum sýningum. Á þessari föstu sýningu má sjá málverk af landslagi víða af
landinu eftir Jóhannes S. Kjarval, Ásgrím Jónsson, Gunnlaug Blöndal, Arinbjörn
Þorvarðarson, Pétur Friðrik, Guðmund Karl og Eggert Guðmundsson.
3.3.2

LIST ÁN LANDAMÆRA

Sumardaginn fyrsta, á listahátíðinni List án landamæra, var opnuð samsýning
mæðginanna Línu Rutar Wilberg myndlistarmanns og sonar hennar Nóa Gunnarssonar.
Línu Rut hafði lengi dreymt um að nota teikningar Nóa, sem er með einhverfu, í verk sín.
Fljótlega eftir að hann byrjaði að teikna tók hún eftir að það var eitthvað sérstakt og
skemmtilegt við fígúrurnar hans. Þegar haft var samband við hana frá List án landamæra
greip hún tækifærið og hrinti þeirri hugmynd í framkvæmd. Hugmyndin frá upphafi var sú
að taka verk Nóa og blanda við hennar og líta á það sem fulla samvinnu þar sem hið
barnslega, hráa og óhefta handbragð Nóa blandast fínlegum vinnubrögðum Línu Rutar.
„Það var alveg einstök ánægja að taka þátt í þessu verkefni með Nóa. Við sátum saman
heilu tímana við að teikna, lita, klippa og auðvitað spjalla, eitthvað sem við gerum að vísu
mikið af á mínu heimili, en aldrei fyrr með sýningu að leiðarljósi.“ Lína Rut segir að List án
landamæra sé skemmtilegt og verðugt verkefni þar sem allir fái að njóta sín og frábær
liður í að stuðla að hugarfarsbreytingu um fatlaða og líf þeirra.

List án landamæra. Frá sýningu Línu Rutar og sonar hennar Nóa Gunnarssonar.

3.3.3

AFMÆLI

Í tengslum við Listahátíð barna sem haldin var um miðjan maí var hluti sýningarinnar
Afmæli settur upp í Bíósal Duushúsa. Þar voru til sýnis veggverk sem voru
samvinnuverkefni nemenda hvers leikskóla fyrir sig. Að þessu sinni voru þar sýndar
ljósmyndir úr sögu leikskólanna. Þar var einnig afmæliskortasmiðja þar sem börnin gátu
föndrað afmæliskort til afmælisbarnsins, Reykjanesbæjar.
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Frá sýningunni Þrælkun, þroski, þrá.

3.3.4

ÞRÆLKUN, ÞROSKI, ÞRÁ

Sjómannadagurinn er ávallt haldinn hátíðlegur með sýningu og sjómannamessu í
Bíósalnum. Þetta er samvinnuverkefni Listasafns, Byggðasafns, Bátasafns, kirknanna í
bænum, Verkalýðsfélagsins, Skipstjóra- og stýrimannafélagsins og fleiri aðila. Að þessu
sinni var sett upp ljósmyndasýningin, Þrælkun, þroski, þrá frá Þjóðminjasafni Íslands þar
sem gaf að líta valdar ljósmyndir eftir íslenska og nokkra erlenda ljósmyndara sem vekja
spurningar um vinnumenningu og barnauppeldi á Íslandi á fyrri hluta 20. aldar. Myndirnar
eru allar varðveittar í Ljósmyndasafni Íslands í Þjóðminjasafni. Sýningarhöfundur er Sigrún
Alba Sigurðardóttir.
Sýningin Þrælkun, þroski, þrá? var opnuð í Þjóðminjasafni Íslands í febrúar 2009 og fjallar
um börn við vinnu á sjó og í landi. Sýningin vekur upp spurningar um vinnumenningu og
barnauppeldi á Íslandi á fyrri hluta 20. aldar, hvernig ljósmyndir geta breytt viðhorfi okkar
til fortíðarinnar eftir því samhengi sem þær eru skoðaðar í. Þær kveikja umhugsun um
vinnu barna, aðbúnað þeirra og vinnuskilyrði og samskipti sjómanna og barna. Hvenær
breytast ævintýri og heilbrigð vinnumenning í þrælkun? Hvenær verða aðstæðurnar
óyfirstíganlegar fyrir lítil börn, líkamlega og tilfinningalega. Hvar liggja mörkin?
Sýningin byggir á stærri rannsókn sem Sigrún Sigurðardóttir menningarfræðingur vann í
rannsóknarstöðu dr. Kristjáns Eldjárns við Þjóðminjasafn Íslands. Í tengslum við sýninguna
gaf Þjóðminjasafnið út bókina Afturgöngur og afskipti af sannleikanum en í henni er fjallað
um ljósmyndir sem menningarlegt greiningartæki og skoðað hvernig ljósmyndir móta
sjálfsmynd, gildismat og viðhorf einstaklinga og þjóða.
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Frá sýningu Handverks og Hönnunar, Net á þurru landi.

3.4

GRYFJAN
3.4.1

SÝNINGAR TENGDAR HÖNNUN

Gryfjan er einn sýningarsalanna í Duushúsum þar sem fram til þessa hafa verið
tímabundnar sýningar á vegum Byggðasafnsins sem fjalla um afmarkaða þætti í sögu
svæðisins. Með tilkomu Bryggjuhússins hafa sýningar Byggðasafnsins fluttst þangað og þar
er nú grunnsýning um þróun byggðar á svæðinu. Tekin var sú ákvörðun að nýta salinn
undir tímabundnar sýningar tengdar hönnun. Tvær slíkar sýningar litu dagsins ljós á árinu.
3.4.2

MARIS HÖNNUNARKLASINN

Sýningin var samstarfsverkefni hönnunarklasans Maris og Listasafnsins og var fyrst og
fremst hugsuð sem góð kynning á klasanum en um leið tækifæri til að sýna landsmönnum
það helsta sem er að gerast í fatahönnun og skarti á Suðurnesjum. Allir 13 hönnuðurnir á
sýningunni eru ættaðir af Suðurnesjum. Það var Helga Steinþórsdóttir, einn hönnuðanna,
sem átti frumkvæðið að samstarfinu við menningarsvið bæjarins og Maris en
verkefnastjóri Maris er Dagný Gísladóttir frá Atvinnuþróunarfélagi Suðurnesja. Sara Dögg
Gylfadóttir hafði umsjón með uppsetningu sýningarinnar og faglega ráðgjöf veitti Sunneva
Hafsteinsdóttir frá handverk og hönnun.
3.4.3

NET Á ÞURRU LANDI

Á Ljósanótt opnaði samsýningin Net á þurru landi Í Gryfjunni, Duushúsum. Það er
HANDVERK OG HÖNNUN sem stóð fyrir sýningunni sem sett var upp í Víkinni –
Sjóminjasafninu í Reykjavík síðasta vetur. Sýningarstjóri var Anna Leoniak. Óskað var eftir
verkum fyrir sýninguna sem tengdust veiðarfærinu neti/nót á einhvern hátt eins og nafn
sýningarinnar ber með sér. Sérstök áhersla var á að hvetja til endurnýtingar, endurvinnslu,
endurgerðar, en það var þó ekki gert að skilyrði. Sýningarstjóri valdi verk úr innsendum
tillögum sem sjá má á sýningunni.

17

Listasafn Reykjanesbæjar

Ársskýrsla 2014

4. ÚTGÁFA, MIÐLUN OG RANNSÓKNIR
4.1

SAMSKIPTAMIÐLAR
4.1.1

VEFUR: REYKJANESBAER.IS/LISTASAFN

Nýr vefur listasafnsins var tekin í notkun í árslok 2014. Megin markmið vefsins er að gefa
greinargóðar upplýsingar og myndir frá þeim sýningum og viðburðum sem í gangi eru
hverju sinni. Þar er að finna gott yfirlit yfir sýningar safnsins frá upphafi auk ýmissa
hagnýtra upplýsinga um safnið og starfsemina. Slóðin er reykjanesbaer.is/listasafn.
Yfirfærslu efnis af gamla vefnum er ekki að fullu lokið en unnið í því jafnt og þétt.
4.1.2

FACEBOOK

Listasafnið notar Facebook markvisst í að koma viðburðum og starfsemi sinni á framfæri.
Þar eru settar inn tilkynningar um það sem er efst á baugi hverju sinni, myndir af
viðburðum og fólk hvatt til heimsóknar í safnið og til að mæta á þá viðburði sem boðið er
upp á hverju sinni. Listasafnið á nú 700 aðdáendur á Facebook og hefur þeim fjölgað um
101 frá síðasta ári. Markmiðið er að fjölga þeim enn frekar en ekki hefur þó verið farið út
í keyptar auglýsingar eða markaðsefni enn sem komið er.
4.2

PRENTUN
Listasafn Reykjanesbæjar heldur úti öflugu útgáfustarfi og gaf út fimm 36 síðna bæklinga
og einn 10 síðna bækling í tengslum við hinar sex aðal sýningar í Listasal í Duushúsum. Í
stóru bæklingunum var gerð grein fyrir viðkomandi listamanni/mönnum og verkum
hans/þeirra. Textinn er alltaf þýddur yfir á ensku og því birtur bæði á íslensku og ensku í
bæklingunum. Aðalsteinn Ingólfsson og Markús Þór Andrésson eru höfnudar texta þetta
árið. Prentuð voru 250 eintök af hverjum 36 síðna bæklingi og fékk listamaðurinn í sínar
hendur 100 eintök af bæklingi/sýningarskrá sem hann getur þá notað til kynningar. Af
minni bæklingunum voru prentuð 1000 eintök. Ekki voru prentuð boðskort á þessu ári
heldur aðeins send út tölvuboðskort. Auglýsingaplaköt voru prentuð í tengslum við allar
sýningarnar.

4.3

SKRÁNING SAFNKOSTSINS OG FORVARSLA
Listasafnið hefur gerst aðili að Sarpi og á þessu ári var gerð gangskör í að flytja skráninguna
þangað yfir. Hulda Björk Þorkelsdóttir bókasafns- og upplyisngafræðingur tók að sér að
vinna
verkefnið
og
skilaði
eftirfarandi
skýrslu
1.
október.
Sarpur – stöðuskýrsla 1. október 2014
Skráning í Sarp tvíþætt, tveir gagnagrunnar í gangi, annars vegar nafnaskrá sem er
sameiginlegur fyrri öll söfnin í Sarpi. Þar eru skráðar ítarlegar upplýsingar um alla
einstaklinga, stofnanir og fyrirtæki sem tengjast safnkosti (gefendur, eigendur, notendur,
skrásetjarar o.s.frv.), lögheimili þeirra og staðsetning þess í land staðarskrá. Hins vegar er
skrá yfir safnkost viðkomandi safns, hver hlutur er einstakur og því ekki bara verið að
tengja eintak við færslu eins og á bókasöfnum, heldur þarf að skrá hvern hlut ítarlega.
Við vinnu í Sarp fyrir Reykjanesbæ var byrjað á að vinna við nafnaskrána og bæta við þeim
nöfnum einstaklinga, fyrirtækja og stofnana sem tengjast safnkosti þessara safna og ekki
voru þar fyrir bæði fyrir Listasafn og Byggðasafn. Síðan var hafist handa við að skrá
safnkost Listasafns og þegar því lauk var byrjað á munum Byggðasafns. Færðar voru
upplýsingar úr Access-skrám safnanna eins og þær lágu fyrir og engum upplýsingum bætt
við nema myndum af listaverkum sem fundust í öðrum gögnum listasafnsins og
efnisinntaki myndanna sem sá sem um innslátt sá bjó til.
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Listasafn Reykjanesbæjar: Forskráningu safnskosts Listasafns í Sarp var lokið um miðjan
júní 2014, alls 610 verk. Allar upplýsingar í Access-skrá safnsins voru settar inn í Sarp
ásamt myndum. Skráning er sýnilega á vefnum sarpur.is en ekki myndir.







Skráning varðveislustaðar verður sett inn þegar búið er að ganga endanlega frá
safnskostinum í geymsluhúsnæðinu í Ramma.
Útlánaþáttur kerfisins verður virkjaður um leið og það er tilbúið.
Ákveða þarf hversu ítarleg listfræðiskráningin á að vera og fá sérfræðing til þess verks.
Myndir af listaverkum eru ekki sýnilegar á vef bæði vegna höfundaréttarákvæða og svo
eru gæði sumra myndanna ekki nógu mikil til þess. Allar myndir hafa verið settar inn í
Sarp í lítilli stærð til að spara pláss því borgað er fyrir gagnamagn.
Settar voru verklagsreglur um skráningu og verkaskiptingu á vormánuðum 2014, þær
hafa ekki enn gegnið eftir og þarf að endurskoða. Ný listaverk hafa verið skráð í Sarp
jafnóðum og þau koma í Ramma, breyttar staðsetningar hafa verið færðar inn í Accessskrána jafnóðum og upplýsingar um þær berast.
Stærstur hluti listaverkanna er nú kominn í framtíðargeymslur Listasafnsins í Ramma,
Seylubraut 1 í Ytri-Njarðvík. Með tilkomu safngeymslanna í Ramma er komin góð aðstaða
fyrir safnkost listasafnsins. Öll verkin eru skráð og pökkuð og búið er að ákveða verklag við
afgreiðslu og skráningu verka til og frá geymslunum. Geymslurnar eru hlýjar og þurrar og
öryggiskerfi og brunavarnir eru í góðu lagi. Í undirbúningi er hönnun sérstaks verkferils til
að tryggja enn frekar öryggi við móttöku verka, varðveislu og afgreiðslu úr safnkostinum,
svo tryggt verði að öll verk verði skráð með réttum hætti og að staðsetning verkanna sé
alltaf ljós. Þetta verkefni er unnið í samráði við Byggðasafn Reykjanesbæjar.
Einnig verða á þessu ári gerðir samningar við allar stofnanir sem hýsa verk úr safnkostinum
sem gera ábyrgðaraðila hjá stofnunum ábyrga fyrir verkum á hverjum stað og til að tryggja
að verk verði aldrei færð til nema í samráði við og af starfsfólki Listasafnsins.

Tímamótamynd - Mynd af fyrstu færslunni í Sarp.
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LEIÐSAGNIR
Leiðsögn listamanns eða sýningarstjóra er fastur liður í tengslum við miðlunarhluta
sýninganna auk þeirra kynninga sem starfsmenn safnsins veita á hverju sýningartímabili.
Svava Björnsdóttir var með leiðsögn um sýningu sína Kría, klettur, mý í febrúar auk þess
sem hún kom sérstaklega til að spjalla við nemendur á listnámsbraut í Fjölbrautaskóla
Suðurnesja. Þeir Stefán Boulter og Stephen Lárus Stephen sem sýndu saman á sýningunni
Mannlegar víddir héldu hvor sína leiðsögnina í mars og apríl. Í ágúst leiddi Aðalsteinn
Ingólfsson gesti um sýningu á verkum Karólínu Lárusdóttur og í október tók Kristín
Rúnarsdóttir á móti gestum á sýningu sinni Leikfléttur. Síðasta leiðsögn ársins fór fram um
miðjan desember þegar Finnur Arnar kom í heimsókn og hélt kynningu á viðfangsefnum
sínum. Þátttaka í þessum leiðsögnum er gjarnan frá 10 og upp í 50 manns.

Stundum berast leiðsagnir úr óvæntum áttum. Sólveig Pétursdóttir segir skólahópi frá tilurð myndarinnar.

4.5

SÖFNUN HEIMILDA
Mikil heimildaöflun fylgir öllum sýningunum í Listasalnum. Upplýsingum um hvern einasta
listamann sem þar sýnir er safnað saman og þær skráðar, s.s. menntun, yfirlit yfir allar
sýningar og önnur störf sem viðkomandi hefur unnið í tengslum við myndlist, öll verk á
sýningunni eru ljósmynduð og skráð með heitum, stærð, hvenær unnin, úr hvaða efni o.fl.
sem nauðsynlegt þykir að fylgi hverju verki. Þessar heimildir eru allar geymdar í skrám
safnsins.
Þeirri heimildavinnu um myndlist og myndlistarmenn á Suðurnesjum sem hófst árið 2004
er fram haldið og nýjar upplýsingar kom a fram á hverju ári. Við skráningu safnkostsins á
árinu komu einnig fram ýmsar upplýisngar sem nú hefur verið komið í gagnagrunninn.
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SAFNKENNSLA
Ávallt er sérstök áhersla lögð á að kynna starfsemi Listasafnsins fyrir nemendum bæjarins.
Bréf eru send í alla skóla til að kynna þær sýningar sem í gangi eru hverju sinni og skólarnir
hvattir til að bóka heimsóknir hjá fræðslufulltrúa safnsins sem jafnframt tekur á móti
hópunum, veitir leiðsögn um sýningarnar og/eða leggur fyrir verkefni í samvinnu við
kennarana sem fylgja hópunum. Það hefur sýnt sig að það fer mjög eftir eðli sýninganna
hversu mikið aðdráttarafl fyrir nemendahópa. Einstaka sýningar slá í gegn á meðan aðrar
draga til sín færra fólk.
Á árinu komu 1.074 leikskólabörn í heimsókn sbr. við 842 árið áður. Flestir koma þeir til
að skoða sýningarnar á Listahátíð barna. Grunnskólanemar voru 804 sbr. við 1199 árið
áður. Framhaldsskólanemar voru 140 sbr. við 50 árið áður. Samtals komu því um 2000
nemendur í heimsókn sem er sami fjöldi og árið 2013. Af þeim hópi fengu um 300
nemendur formlega leiðsögn um sýningar Listasafnsins miðað við um 600 nemendur árið
áður. Eins og áður kom fram ræður eðli sýninganna nokkru um heimsóknafjölda. Árið 2013
voru t.a.m. tvær sýningar sem höfðuðu mjög vel til skólanna og þeir sóttu nokkuð vel en í
fyrra var einungis eins ein sýning sem hafði slíkt aðdráttarafl. Til samanburðar má nefna
að nú í byrjun mars hafa um 200 nemendur þegar komið í heimsókn til að skoða sýningu
á verkum Gunnlaugs Scheving sem kynnt var sem sérstök skólasýning. Þetta er því mjög
breytilegt.
Heimsóknir í tengslum við listahátíð barna voru ríflega 2.000 sem er svipaður fjöldi og árið
2013 en inni í þeirri tölu eru hluti leikskólabarnanna sem nefnd voru hér að framan auk
aðstandenda þeirra.
Samtals voru þetta því um 3.000 manns sem koma í húsin á vegum skólanna sbr. við um
3.200 manns árið 2013.

4.7

FLUGSTÖÐ LEIFS EIRÍKSSONAR
Listasafnið heldur áfram kynningu á íslenskri myndlist í landgangi flugstöðvarinnar. Er
þetta gert með því að hengja upp mismunandi listaverk ásamt upplýsingum á
veggspjöldum og bæklingum sem látið er liggja frammi. Ef möguleiki er á er reynt að tengja
verkið sem hengt er upp við þær sýningar sem eru yfirstandandi í Listasafninu hverju sinni.
Þau verk sem prýddu landgang flugstöðvarinnar árið 2014 voru eftir myndlistarmennina
Svövu Björnsdóttur, Stefán Boulter, Kristínu Rúnarsdóttur og Finn Arnar.

5. ÖNNUR VERKEFNI
5.1

LISTASKÓLINN
Listasafnið hefur á liðnum árum haldið úti Listaskóla barna á sumrin þar sem markmiðið
er að skapa börnum í sveitarfélaginu tækifæri til þátttöku í listrænu og skapandi starfi.
Listaskólinn er rekinn í samstarfi við Félag myndlistarmanna og Leikfélag Keflavíkur. Hann
hefur boðið upp á sumarnámskeið fyrir 7-13 ára börn frá árinu 2003. Hann hefur einnig
gert tilraunir til námskeiðahalds yfir vetrartímann en ekki hefur náðst nægilegur fjöldi á
slík námskeið til að hægt sé að halda þeim úti að staðaldri. Gengið var frá ráðningu tveggja
leiðbeinenda við skólann s.l. vor, þeirra Söru Daggar Gylfadóttur sem lagt hefur stund á
leirkeranám og starfað sem myndmenntakennari í leik- og grunnskóla og Bylgju Dísar
Gunnarsdóttur, óperusöngkonu og tónlistarkennara. Þær voru einnig leiðbeinendur
sumarið 2013. Það hefur verið aðalsmerki námskeiðanna að vera með fagfólk sem
leiðbeinendur og mikilvægi þess er undirstrikað hér. Þeim til aðstoðar voru 5 nemendur
vinnuskólans á hvoru námskeiði.
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Boðið var upp á 2 þriggja vikna námskeið fyrir þátttakendur á aldrinum 7 til 13 ára en
sumarið 2013 var einungis boðið upp á 1 námskeið þar sem ekki náðist nægileg þátttaka
á það seinna sem til stóð að halda í júlí. Fyrra námskeiðið var haldið strax að loknum skóla
frá 10.-30. júní en það seinna 5. – 21. ágúst en ekki hefur verið mikið framboð
sumarnámskeiða í ágúst og var þetta tilraun til að mæta því. Námskeiðin stóðu frá kl.
09.00-12.30 alla virka daga og því lauk með listahátíð þar sem þátttakendur hlutu m.a.
viðurkenningarskjöl fyrir þátttökuna. Námskeiðsgjald var 10.000 kr. sem var óbreytt frá
fyrra ári ásamt því sem veittur var 2.000 króna systkinaafsláttur.

Frá listahátíð Listaskólans

30 pláss voru í boði á námskeiðinu líkt og síðasta sumar. Þegar upp var staðið urðu
þátttakendur í kringum 35 á hvoru námskeiði. Stúlkur eru alltaf í meirihluta á þessum
námskeiðum en þeir strákar sem mæta eru samt sem áður mjög sáttir.
Listaskólinn gekk mjög vel að mati leiðbeinenda og umsjónarmanns. Markmiðið í upphafi
var að skapa þægilegt og gott andrúmsloft þar sem sköpunargáfan fengi að njóta sín. Telja
leiðbeinendur að það hafi tekist. Unnið var að leikriti, skuggabrúður hannaðar, vinabönd
fléttuð, fengist við origami o.fl.
Leiðbeinendur fengu dygga aðstoð frá stúlkum í Vinnuskólanum og voru þær fimm talsins
á hvoru námskeiði. Í heildina stóðu stúlkarnir sig vel en reynslan hefur þó sýnt að sá hópur
þarf ekki síður utanumhald en börnin sjálf.
Það er mjög mikilvægt að börnum í bæjarfélaginu standi námskeið af þessu tagi til boða
sem kemur til móts við þarfir þeirra sem hafa ríka sköpunargleði og listtengdan áhuga.
Það er mat þeirra sem að verkefninu stóðu að vel hafi tekist til í sumar og að allir sem að
komu, börn, foreldrar og starfsfólk hafi verið ánægt með afraksturinn.
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LISTAHÁTÍÐ BARNA
Listahátíð barna er samstarfsverkefni Listasafns Reykjanesbæjar, allra 10 leikskóla, allra 6
grunnskóla, tónlistarskóla og dansskóla bæjarins og var haldin í 9. sinn dagana 7. - 25. maí
2014. Verkefnið hefur notið stuðnings menningarsjóðs Suðurnesja sem hefur gert okkur
kleift að halda hátíðina af þeim metnaði sem sýndur hefur verið fram til þessa.
Yfirskrift leikskólahluta hátíðarinnar 2014 var Afmæli, í tilefni 20 ára afmælis
Reykjanesbæjar, yfirskrift grunnskólahlutans var Listaverk í leiðinni ásamt Hæfileikahátíð
grunnskólanna. Gerð var grein fyrir hátíðinni í kafla 3.2.3.
Um 2.600 gestir heimsóttu Duushúsin á meðan á hátíðinni stóð þá 19 daga sem sýningin
stóð sem teljast þá um 130 gestir á dag sem verður að teljast einstaklega góð aðsókn.
Aðkoma Listasafnsins lá í skipulagningu og utanumhaldi verkefnisins, að vera í samskiptum
við staðarhaldara á hverjum sýningarstað, aðstoða við flutning á verkum, útvega aðföng
s.s. sýningarskápa, stöpla o.fl. í þeim dúr, sjá um samræmingu á merkingum og kynningu,
útgáfu sýningarskrár og fleira sem til féll. Menningarsvið hefur einnig staðið straum af
megin kostnaði við verkefnið. Fræðslusvið hefur aukið aðkomu sína að verkefninu ekki síst
þeim hluta sem snýr að aðkomu grunnskólanna og einnig tekið þátt í kostnaði þeim
tengdum.
Þá hefur Tónlistarskóli Reykjanesbæjar tekið virkan þátt í hátíðinni með þátttöku í
Hæfileikahátíðinni auk þess sem þau komu fram á ýmsum þeim stöðum þar sem viðburðir
voru og óskað var eftir þátttöku þeirra.

5.3

LIST ÁN LANDAMÆRA
Sveitarfélögin á Suðurnesjum tóku í ár þátt í Listahátíðinni List án landamæra í sjötta sinn.
Á þessari einstöku hátíða vinna fatlaðir og ófatlaðir saman að ýmsum listtengdum
verkefnum. Sótt var um sameiginlegan styrk til verkefnisins til Sambands sveitarfélaga á
Suðurnesjum sem veitti styrk upp á kr. 800.000. Ákveðið var að hann skyldi fyrst og fremst
nýttur til ráðningar listafólks til að halda utan um og vinna með fötluðum og ófötluðum
einstaklingum að undirbúningi hátíðarinnar. Ákveðið var að kjarni hátíðarinnar yrði í
Reykjanesbæ þar sem fatlaðir á Suðurnesjum sækja flestir sína þjónustu þangað.
Samstarfsaðilar í verkefninu voru MSS með Jennýju Magnúsdóttur í forsvari en hún hefur
umsjón með fullorðinsfræðslu fatlaðra á vegum Miðstöðvarinnar og situr í stjórn Listar án
landamæra. Auk þess var náið samstarf við Hæfingarstöðina og Björgina
geðræktarmiðstöð. Umsjónarmenn verkefna voru Bylgja Dís Gunnarsdóttir og Henning
Emil Magnússon sem stýrðu sviðsverki í Frumleikhúsinu með Bestu vinum í bænum.
Guðmundur R Lúðvíksson myndlistarmaður stýrði ljósmyndaverkefninu „Við erum líka.“
Dagskráin var með eftirfarandi hætti:
Opnunarhátíð í Bíósal Duushúsa þar sem myndlistarsýning Línu Rutar Wilberg og sonar
hennar Nóa Gunnarsson var opnuð. Þar frumfluttu einnig Már Gunnarsson, sem einnig er
sonur Línu Rutar, og Villi naglbítur nýtt lag sem þeir unnu saman í tilefni hátíðarinnar. Þá
var einnig frumsýnd stuttmynd eftir Ástvald Ragnarsson og Davíð Örn Óskarsson með
stuttum grínsketchum. Fullt var út úr dyrum og mikil ánægja með þessar uppákomur.
Þjónustunotendur Hæfingarstöðvarinnar voru með myndlistarsýninguna, Enginn eins, á
kaffihúsinu Knús Kaffi. Þar voru fyrir tómir myndarammar sem fylltir voru með listaverkum
frá fólkinu á Hæfingarstöðinni. Félagar úr Björginni geðræktarmiðstöð stóðu fyrir
Geðveiku kaffihúsi í Svarta pakkhúsinu á sumardaginn fyrsta. Ljósmyndasýningin „Við
erum líka“ var opnuð í Ráðhúsi Reykjanesbæjar þar sem þátttakendur voru myndaðir við
að sinna draumastarfinu sínu. Myndirnar voru prentaðar á stóra segldúka sem einnig voru
hengdir upp á Ljósanótt utandyra. Bestu vinir í bænum, sem er leikhópur sem orðið hefur
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til í tengslum við List án landamæra frumsýndi loks söngleikinn Fangelsislífið sem samið
var í kringum þekkt lög úr söngleikjum. Sýndar voru 2 sýningar fyrir fullu húsi.

Bestu vinir í bænum. Fangelsislífið

Hátíðin gekk virkilega vel og afraksturinn var mjög ánægjulegur. Fyrirkomulagið sem slíkt
hefur gefist vel þ.e. að ráða verkefnastjóra til að sinna ákveðnum hlutum hátíðarinnar og
sameinast svo um sýningarhald.
List án landamæra er í senn bráðskemmtilegt og samfélagslega bráðnauðsynlegt verkefni
sem við erum stoltir þátttakendur í og er það okkar von að það hljóti áfram stuðning frá
sveitarfélögunum til að geta áfram vaxið og dafnað. Það sýndi sig og sannaði að
hæfileikafólk er á hverju strái sem alla jafna fær ekki mörg tækifæri til að koma list sinni á
framfæri og því má segja að listahátíð af þessu tagi sé kjörinn vettvangur auk þess sem
verkefni sem þetta leiðir til aukins skilnings manna á milli með ávinningi fyrir samfélagið
allt. Ákveðið var að Listasafnið tæki þátt í þessu verkefni aftur á ári.

6. HÚSNÆÐI, OPNUNARTÍMI, STARFSFÓLK OG GESTAFJÖLDI
6.1

HÚSNÆÐI OG OPNUNARTÍMI
Listasafnið er rekstraraðili Duushúsanna sem eru menningar- og listamiðstöð
Reykjanesbæjar og þar er aðal sýningarsalur safsnins. Opnunartími safnsins er frá kl.
12.00-17.00 virka daga en um helgar frá kl. 13.00-17.00. Þess utan er opið þegar þurfa
þykir, bæði fyrr á morgnana og fram á kvöld. Framkvæmdir við Bryggjuhúsið, elsta húsið
í Duushúsaröðinni sem byggt var 1878 hafa verið í gangi í fjölda ára og vorið 2014 var
loksins komið að verklokum og húsið opnað fyrir gestum. Listasafnið setti upp sýningu á
verkum Erlings Jónssonar í sal á fyrstu hæð Bryggjuhússins en aðal sýningin í
Bryggjuhúsinu er fasta sýning Byggðasafns Reykjanesbæjar um sögu bæjarfélagsins sem
er staðsett á miðhæðinni. Einnig setti listasfnið upp nokkrar sýningar í Bíósal Duushúsa.
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STARFSFÓLK
Fastráðið starfsfólk:
1. Valgerður Guðmundsdóttir skipar stöðu forstöðumanns,
100 % staða
2. Theodór Kjartansson, umsjónarmaður,
100 % staða
3. Guðlaug María Lewis, deildarstjóri og fræðslufulltrúi,
100 % staða
Lausráðið starfsfólk:
4. Maríanna Ástmarsdóttir, hlutastarf við safnvörslu í Duushúsum
5. Johan Daniel Jonsson, hlutastarf við safnvörslu í Duushúsum
6. Kristín Ósk Wium, sumarafleysingar við safnvörslu í Duushúsum
7. Óli Þór Olsen, sumarafleysingar við safnvörslu í Duushúsum
Verkefnaráðið fólk:
8. Sara Dögg Gylfadóttir, kennari við Listaskólann
9. Bylgja Dís Gunnarsdóttir, kennari við Listaskólann
10. Aðalsteinn Ingólfsson situr í listráði safnsins og tekur að sér sýningarstjórn
11. Inga Þórey Jóhannsdóttir situr í listráði safnsins og tekur að sér sýningarstjórn.
12. Hulda Björk Þorkelsdóttir fyrrverandi bæjarbókavörður, skráð sem verkefnastjóri á
menningarskrifstofunni og vann við skráningu safnsins í Sarp.
13. Gunnhildur Þórðardóttir, verkefnastjóri vegna skráningarverkefnis
Að auki hefur starfsfólk Byggðasafns aðstoðað við uppsetningu sýninga og afleysingar við
safnvörslu. Þau Haraldur Haraldsson og Sigrún Ásta Jónsdóttir forstöðumaður ásamt Birni
Ragnarssyni fyrrum starfsmanni Byggðasafnsins.

6.3

GESTAFJÖLDI
Listasafnið er eins og áður segir rekstraraðili að Duushúsum. Fram til ársins 2009 hafði
gestafjöldi aukist jafnt og þétt og fór hæst í ríflega 45.000 gesti það ár. Síðan þá hefur
gestfjöldi aðeins dregist saman. Gestir árið 2014 voru um 38.500 sem er fjölgun frá árinu
2013 þegar þeir voru rétt tæplega 35.000.

Mánuður
Jan
Feb
Mars
Apríl
Maí
Júní
Júlí
Ágúst
Sept
Okt
Nóv
Des

2014 2013 Breyting milli ára
795
621
28%
818 1.056
-23%
2.410 1.679
44%
1.713 1.393
23%
3.938 3.806
3%
2.146 1.592
35%
1.219
933
31%
1.589 1.063
49%
21.151 19.052
11%
1.301 1.164
12%
834 1.277
-35%
578 1.198
-52%

Samtals

38.492 34.834
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7. REKSTUR
Listasafnið er auk hefðbundinnar starfsemi safnsins rekstaraðili Duushúsa og einnig hafa
starfsmenn safnsins verið með verkstjórn í ýmsum verkefnum s.s. stýrt Listaskólanum, List
án landamæra og Listahátíð barna og eru því rekstrartölur starfseminnar á nokkrum
bókhaldslyklum. Þegar reksturinn er skoðaður kemur fram að megin kostnaðurinn er
greiddur af Reykjanesbæ en ýmsir styrkir hafa þó fengist í hin ýmsu verkefni. Erfiðleikar í
rekstri safna, almennt á landinu, hefur verið nokkur, síðustu ár og fastir styrktaraðilar
Listasafnsins frá því fyrir hrun hafa horfið úr stuðningsliðinu en aðrir hafa sem betur fer
komið inn í staðinn og má þar nefna Menningarsjóð Suðurnesja sem sækir fé sitt til ríkisins
og deilir út hér á svæðinu. Einnig sækir safnið árlega styrk til Safnasjóðs sem eitt af
viðurkenndum söfnum landsins. Þessir styrkir skila því að safnið getur enn verið með
öfluga útgáfu og staðið fyrir ýmsum skemmtilegum verkefnum fram yfir það allra
nauðsynlegasta.
Heildarveltan 2014 var 46.726.000 og skiptist á eftirfarandi lykla: Listasafn 27.566.000,
Listaskóli barna 572.000, Listaverk bæjarins 2.288.000, Duushús 16.300.000. Styrkir frá
ríki að upphæð 4.700.00 og frá öðrum 1.600.000.

8. LOKAORÐ
Árið 2014 var hefðbundið ár í starfsemi safnsins og mörg áhugaverð verkefn unnin. Fjöldi
fastra starfsamanna hélst óbreyttur en þeir eru þrír, aðrir fjórir voru lausráðnir í
hlutastörfumog 6 tóku að sér ýmis tímabundin verkefni s.s. við sýningarstjórn og vinnu við
safnkostinn, bæði skráningu og aðra umsýslu.
Listasafn Reykjanesbæjar er eina listasafnið á Suðurnesjum og sem slíkt hefur það ýmsum
skyldum að gegna og þá ekki síst í sambandi við menningaruppeldi ungu kynslóðarinnar.
Á árinu komu t.d. um 2.000 nemendur í nemendaheimsóknir auk fjölda gesta sem nýttu
sér leiðsagnir listamanna og sýningarstjóra og alls komu 37.416.000 gestir í safnið árið
2014 sem er nokkuð svipaður fjöldi og áður.
Safnið hefur frá fyrstu tíð stutt við margvísleg verkefni tengd listum og menningu og skipar
orðið stórt hlutverk í menningarlífi svæðisins. Starfsmenn safnsins stýra t.d. Listahátíð
barna og List án landamæra sem hvoru tveggja eru árleg verkefni í Reykjanesbæ auk þess
sem Listaskóli barna er rekinn á sumrin af safninu. Safnið setti upp 11 sýningar á árinu s.s.
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í Listasal Duushúsa og víðar og þá hefur safnið staðið fyrir veigamikilli útgáfu í tengslum
við þær sýningar sem safnið stóð fyrir í Listasal. Miðlun safnsins fer einnig fram í gegnum
vefsíðu og fb síðu og fjölda fréttatilkynninga sem sendar eru út við öll tilefni.
Unnið var sérstaklega við skráningu alls safnkostsins á árinu búið að yfirfæra upplýisngar
um safnkostinn í Sarp. Haldið var áfram að safna upplýsingum um myndlistarlíf fyrri tíma
í bæjarfélaginu og einnig öfluðust miklar upplýsingar í tengslum við safneignina í vinnunni
við gagnagrunninn.
Menningarsjóður Suðurnesja styrkti þrjú verkefni á vegum safnsins og einnig fékk safnið
bæði verkefnastyrk og rekstrarstyrk frá Safnaráði. Þessar styrkveitingar gerðu það að
verkum að ýmis verkefni safnsins voru viðameiri en annars hefði verið. Stærsti hluti
rekstrarfjárins kemur þó frá Reykjanesbæ og auðsýnt að mikill metnaður bæjaryfirvalda
er að halda uppi góðu listasafni á Reykjanesi. Sú hugsum og mikil útsjónarsemi
starfsfólksins alls hefur orðið til þess að það náðist að ljúka verkefnum ársins 2014 með
góðum árangri.

Reykjanesbæ, 8. mars 2015
Valgerður Guðmundsdóttir
Forstöðumaður Listasafns Reykjanesbæjar
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