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1. Forsaga og hlutverk 

Listasafn Reykjanesbæjar var að nafninu til stofnað við sameiningu  sveitarfélaganna Njarðvíkur, 

Hafnahrepps og Keflavíkur árið 1994.  Ekki var þó um eiginlegt listasafn að ræða á þeim tíma 

heldur aðeins utanumhald á listaverkaeign bæjarins.  Árið 2003 hófst eiginleg safnastarfsemi 

þegar opnaður var sýningarsalur í Duushúsum  sérstaklega ætlaður Listasafninu, starfsfólk var 

ráðið og safnið fékk  sjálfstæðan fjárhag. Listasafn Reykjanesbæjar var þar með orðin sjálfstæð 

stofnun í bæjarfélaginu og eitt af þremur söfnum bæjarins.  Starfsfólki hefur síðan fjölgað, 

sýningarplássið verið aukið og bætt og fjárhagur eflst, m.a. með árlegum framlögum Safnasjóðs. 

 

Listasafn Reykjanesbæjar er eina listasafnið á Suðurnesjum og skipar því stórt hlutverk í 

menningarlífi svæðisins.  En aðal hlutverk Listasafns Reykjanesbæjar 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.  Ný stofnskrá var samþykkt í 24. október 2007.  

 

 

 
 

Mynd tekin við uppsetningu sýningarinnar Þríviður. Hannes Lárusson vinnur að myndbandsverki 

sem síðan varð hluti af hans verki. 

 



 

2. Safnkostur 

Safnkosturinn er skráður í þar til gerðan gagnagrunn í Microsoft Access kerfinu sem unninn var 

fyrir safnið árið 2004 og telst safneignin fullskráð.  Þó er alltaf verið að bæta við skráningu eldri 

verkanna jafn óðum og upplýsingar berast (sjá betur í kaflanum um skráningu).  Safnkosturinn er 

afar fjölbreyttur, segja má að safnið eigi verk úr öllum helstu flokkunum, inni- og útiverk..  Virk 

og markviss söfnun, þ.e. söfnun eftir söfnunarstefnu hefur verið viðhöfð frá og með árinu 2004 

og ávallt tekið mið af því fjármagni sem hverju sinni er úthlutað til listaverkakaupa.  Árið 2008 

var 1 milljón króna til kaupa á verkum en einnig bárust safninu nokkur verk að gjöf.   

söfnunarstefnan sem unnið er eftir var samþykkt árið 2003 og er nú í endurskoðun. Þeir 

listamenn sem sýna í Listasalnum skilja einnig ávallt eftir verk til handa safninu.  Safnaukinn 

2008 samanstóð af 47 nýjum verkum og er safneignin því orðið nú 558 verk.  Sjá nánar á 

listanum hér að neðan. 

 

Söfnunarstefna: 

1. Að efla listaverkaeign safnsins svo hún gefi góða mynd af, annars vegar listamönnum 

svæðisins frá öllum tímum og hins vegar samtímalist á landinu öllu. 

2. Að hvetja unga listamenn sérstaklega til dáða með kaupum á verkum þeirra. 

3. Að safna úrvali verka úr Listaskóla barna í Reykjanesbæ. 

 

 

Safnauki 2008 

 

Númer Nafn listamanns Heiti verks Fengið Verð Athugasemdir 

1 
 
Daði Guðbjörnsson  Hvalur tilfinninganna  2007 Gj/key 600.000 Olía á striga ,160x110 cm 

2 Karl Jóhann Jónsson  Heimsókn   2007 Gj/key 175.000 Olía á striga,  55 x80 cm 

3-7 
Sigríður Melrós 
Ólafsdóttir  Herra Ísland 1-5   2007-8 Gj/key 100.000 5 dúkristur, 30x21cm  

8-13 
Sigríður Melrós 
Ólafsdóttir Lísa    2007 Gj/key 180.000 6 dúkristur, 60x25 cm  

14 
Daníel Hjörtur 
Sigmundsson Form 2008 Keypt 47.000 Tréskúlptúr, 40x18x14cm 

17 
Guðmundur R. 
Lúðvíksson Blátt   Keypt 95.000 Olía á sriga, 90x65cm 

18-21 
Guðmundur R. 
Lúðvíksson Guð og börnin   2008 Keypt 90.000 Olía á striga, 60x80cm 4 stykki 

22 Ásta Árnadóttir Klettar í snjó 2004 Keypt 35.000 Vatnslitir 36x54cm 

23 Ásta Árnadóttir Litaspil  2004 Keypt 40.000 Vatnslitir 36x54cm 

24 Ásta Árnadóttir Klettar 2004 Keypt 25.000 Vatnslitir  34x54cm 

25 Ásta Árnadóttir Rauðhólar 2003 Keypt 35.000 Vatnslitir 40x54cm 

26 Ásta Árnadóttir Jarðfall 2004 Keypt 30.000 Vatnslitir 35x45cm  

27 Ásta Árnadóttir Klettar  2004 Keypt 35.000 Vatnslitir 34x54cm 

28-30 Rut Ingólfsdóttir Lillur 2008 Keypt 46.000  3 leir skúlptúrar  

31-33 Ellert Grétarsson Glitský I, II, III    2005 Keypt 120.000 3 ljósmyndir 25x38  

34 Eirún Sigurðardóttir Ekkert drama 2007 Keypt 33.000 Teikning 30x42cm 

35 Eirún Sigurðardóttir Innlit  2007 Keypt 33.000 Teikning 30x42cm 

36 Eirún Sigurðardóttir Án titils 2007 Keypt 33.000 Teikning 30x42cm 

37 Kjell Andersson  Blá leirskál Gjöf Vinabær 19x19x5cm  Trollhättan 



38 Kari Tuisku Autumn 2008 Gjöf Vinabær Olía á pappír 16x80cm  Kerava 

39 
5 ára börn í 
leikskólum Rnb Fjársjóður framtíðar Gjöf  

170 portrettmyndir 12x12cm settar saman  í 
eitt verk,  olía á striga 

40 
5 ára börn í 
leikskólum Rnb Svona gerum við Gjöf  

 “Ferliverk”, olía á striga.  Verkið var unnið 
smátt og smátt í öllum leikskólunum. 

41 
11 ára börn í 
grunnskólum “Fjölmenning” Gj/key 120.000  134 teikningar A4 

42 Ilmur Stefánsdóttir “Orgel” gj/key 800.000  Spilandi skúlptúr . 190x75x100cm 

43 Arngunnur Ýr Eystrahorn I   2008 Gj/key 420.000 Olía á striga, 70x45cm 

44 Arngunnur Ýr 
Beðið eftir undrum og 
stórmerkjum  2008 Gj/key 300.000 Olía á striga, 60x45cm 

45 
Helgi Hjaltalín 
Eyjólfsson Kjöraðstæður  2008 Gj/key 550.000 Viður, Skúlptúr,breytileg stærð 

46 Stefán Geir Karlsson Snúinn Eiffelturn  2008 Keypt 150.000 Skúlptúr, plast,45x24x24cm 

47 G. Utzer Glær glerskál Gjöf Vinabær 23x23x8cm  Hjörring 

      

 

Athuga að þau verk sem hér eru merkt gj/key eru framlag listamannanna sem sýndu í 

Listasalnum og því formlega gjafir en þeir fengu í staðinn bæklinga sem líta má á sem nokkurs 

konar greiðslu og geta því líka flokkast sem keypt.  

 

 

 

      Myndin tekin við opnun sýningar Ilmar Stefánsdóttur.  Í forgrunni má sjá orgelið góða sem nú er 

orðið eing Listasafns Reykjanesbæjar. 

 

 



3. Sýningar 
 

Sýningarhald er viðamikill liður í starfsemi Listasafns Reykjanesbæjar.  Safnið kom beint og 

óbeint að fjölda sýninga sem haldnar voru í bæjarfélaginu m.a. á Ljósanótt en eftirtaldar sýningar 

voru haldnar í sýningarsal Listasafnsins í Duushúsum: 

 

Sýningar í Listasal 

 

DANS ELEMENTANNA 

Laugardaginn 19. janúar var opnuð sýning á 25 nýjum og stórum olíumálverkum Daða 

Guðbjörnssonar og bar sýningin heitið Dans elementanna.  Daði er einn af þekktustu 

listamönnum landsins og hefur haldið fjölda sýninga hér heima og erlendis.  Hann nam myndlist 

við Myndlista- og handíðaskóla Íslands og við Ríkisakademíuna í Amsterdam.   

Í texta Kristínar G. Guðnadóttur í sýningarskránni sem gefin var út af þessu tilefni sagði m.a.:  

“Elementin fjögur eða höfuðskepnurnar – vatn, loft, jörð og eldur eru áberandi í nýjum verkum 

Daða og skapa umgjörð eða leiksvið táknanna í formi landslags eða margræðs myndrýmis.”  

 

LJÓSMYNDIN ÍMYNDIN PORTRETTIÐ ? 

Föstudaginn 14. mars var opnuð sýningin Ljósmyndin ímyndin portrettið?  Á sýningunni 

mættust verk Sigríðar Melrósar Ólafsdóttur og Karls Jóhanns Jónssonar.  Það má segja að 

stefnumót listamannanna og verka þeirra hafi verið byggt á því að nálgun þeirra á viðfangsefninu 

er ólík þó bæði geri portrett. Bæði eiga það sameiginlegt að nota ljósmyndamiðilinn sem 

verkfæri í vinnuferlinu þó útkoman sé málverk, grafík eða teikningar. 

Sigríður sýndi mörg verk, grafíkverk og málverk af sömu manneskjunni sem er nektardansarinn 

Lísa. Áður hefur Sigríður gert fjölskyldumyndir, málað kaupmanninn á horninu og alla hans 

fjölskyldu og málað hópmynd af bifvélavirkjunum sem á undaförnum árum hafa séð um 

viðgerðir á bílnum hennar. Árið 2007 urðu þó kaflaskil en þá sýndi hún í Gerðarsafni portrett af 

íbúunum á LitlaHrauni. Hún er að færast fjær þeim heimi sem stendur henni næst og er farin að 

skoða persónur og gera portrett af manneskjum sem lifa í undirheimum. Hún fjölfaldar á 

sýningunni myndir af sömu manneskjunni sem eykur enn á fjarlægð við sjálfa fyrirmyndina. –á 

sýningunni fá reyndar nokkrar myndir af eðalkarlmönnum að fylgja með sem  koma henni Lísu 

ekkert við.  

Karl Jóhann sýndi málverk þar sem hann hefur tekið fyrir tvær eða fleiri manneskjur á sama 

striga.  Karl málar gjarnan það fólk sem er í kringum hann, eiginkonu, börn,vini og sjálfan sig en 

á myndunum er þetta allt annað fólk, í öðrum hlutverkum. Hvert verk sýnir einhvern atburð eða 

stemmningu sem Karl spinnur upp og sviðsetur, sem virkar þannig að áhorfandinn gæti gleymt 

sér í að einblína á það sem ekki er sýnt. Í verkum Karls má oft greina beinar og óbeinar vísanir í 

listasöguna.  

Spurningin er svo „hvað gerist“ þegar þessi verk eru saman komin?  Gæti þetta virkað eins og 

ættarmót þar sem kannski má sjá einhvern undirliggjandi fjölskyldusvip eða getur þetta jafnvel 

farið á hinn veginn þ.e. að allir verði sem ókunnugir samankomnir á almenningssvæði..... 

Sýningarstjóri var Inga Þórey Jóhannesdóttir. 

 

Þríviður 
Listasafn Reykjanesbæjar tók í fyrsta sinn þátt í Listahátíð í Reykjavík s.l. vor. Sýning 

Listasafnsins  bar heitið Þríviður og var samsýning þriggja íslenskra myndlistarmanna sem allir 



hafa notað trjávið í miklum mæli við gerð verka sinna.  Þeir voru Hannes Lárusson, Guðjón 

Ketilsson og Helgi Hjaltalín Eyjólfsson og eru m.a. þekktir fyrir skúlptúra sína og innsetningar.  

Meðhöndlun listamannanna á þessum ævagamla efniviði var eins fjölbreytt og þeir voru margir, 

en áherslur þeirra báru þó keim af hugmyndalist og félagslega meðvitaðri myndlist síðari ára.  Á 

sýningunni var verkum þeirra stillt upp þannig að þau kölluðust á og kveiktu neista hvert af öðru. 

Um leið var reynt að grennslast fyrir um hlutverk trjáviðar í íslenskri myndlist og tengslin við 

útskurðarlist fortíðar. Sýningarstjóri var Aðalsteinn Ingólfsson.  Sýningin hlaut einstakt lof 

gagnrýnenda og var valin ein af 10 bestu sýningum ársins af gagnrýnendum Morgunblaðsins. 

 

Fjölleikar 
Föstudaginn 5. september opnaði sýning á verkum Ilmar Stefánsdóttur sem bar heitið Fjölleikar 

og þar gafst gestum kostur á  skemmtilegum dýfum og jafnvægiskúnstum í  hljómfalli rokkandi 

rokka og syngjandi vefstóla. Með sýningunni breyttir Ilmur svipmóti myndlistarinnar í 

„artentainment“ þar sem fagurlistir og skemmtanaiðnaður mættust. Sýningargripirnir samanstóru 

af als kyns hljóðfærum og leiktækjum sem gestir sýningarinnar máttu prufa og reyna.  Án þess 

að varpa rýrð á aðrar sýningar ársins þá var þessi sýning langvinsælust og skólahópar fjölmenntu 

í skipulagðar heimsóknnir (sjá betur í þeim kafla). Sýningin var á dagskrá Ljósanætur, 

menningar- og fölskylduhátíðar Reykjanesbæjar. 

 

Upphafið 
Fimmtudaginn 23. október var opnuð sýning á nýjum verkum Arngunnar Ýrar og bar sýningin 

heitið Upphafið. Arngunnur Ýr stundaði nám í  Myndlista- og handíðaskóla Íslands og lauk 

prófum frá San Francisco Art Institute og Mills College í Bandaríkjunum. Arngunnur hefur sýnt 

víða og er löngu orðin þekkt fyrir sínar „himnesku“ náttúrumyndir.  Aðalsteinn Ingólfsson sagði  

í sýningarskrá sem gefin var út af þessu tilefni: „ Í seinni tíð hafa málverk Arngunnar Ýrar fengið 

á sig æ frumspekilegra yfirbragð. Þær sýna landslag sem er í mótun og upplausn í senn og vekur 

því með okkur tilfinningar sem sveiflast á milli aðdáunar á þeirri endurnýjun sem stöðugt á sér 

stað í skauti náttúrunnar og ótta yfir eyðingarmætti hennar.”  

 

 
Myndin tekin á sýningu Arngunnar Ýrar 



Sýning á hluta safneignar 

Í desember mánuði er Listasalurinn einn vinsælasti tónleikasalur bæjarins og því er sýningarárið 

skipulagt með það í huga að þá sé tónlistin í fyrirrúmi en ekki myndlistin.  Við sýnum því ekki 

ný verk í desember heldur verk úr safneign Listasafnins.  Að þessu sinni voru sýnd olíuverk eftir 

Sigrubjörn Jónsson, Sigríði Melrósu Ólafsdóttur, Björgu Örvar, Daða Guðbjörnsson, Sigtrygg 

Bjarna og Amariel Norðoy og vefnaður eftir Ásu Ólafsdóttur. 

 

Bíósalur 

Í Bíósal Duushúsa er föst sýning úr safnkosti Listasafnsins.  Þar má oftast sjá landslagsverk 

unnin með olíu eftir eftirtalda málara:  Jóhannes S. Kjarval, Ásgrím Jónsson, Gunnlaug Blöndal, 

Arinbjörn Þorvarðarson, Pétur Friðrik, Guðmund Karl og Eggert Guðmundson.   

Keflvíski listamaðurinn Eiríkur Árni, sem sæmdur var menningarverðlaunum bæjarins árið 2008, 

var með sýningu á olíuverkum í þessum sal í september. 
 

Sýningar í Suðsuðvestri: 

Samkvæmt 2. grein sýningarstefnu Listasafnsins ber því að vera vettvangur nýrra strauma í 

myndlist og stuðla að gagnrýnni skoðun á myndlist með ákveðnu sýningahaldi, fyrirlestrum og 

útgáfu.  Þessu hlutverki hefur safnið reynt að ná með því að vera nánu samstarfi við 

sýningarrýmið Suðsuðvestur.  Suðsuðvestur er rekið í húsnæði Listasafnsins að Hafnargötu 22 

og listasafnið stendur straum af rekstri hússins og greiðir laun yfirsetufólksins.  Eygló 

Harðardóttir, Huginn Þór Arason og Inga Þórey Jóhannsdóttir skipa hins vegar sérstakt listráð og 

er Inga Þórey jafnframt sú sem stýrir starfsseminni. Þessi þrjú vinna öll í sjálfboðaliðsvinnu við 

Suðsuðvestur. 7 sýningar voru haldnar árið 2008 og voru eftirfarandi listamenn: Ragna 

Hermannsdóttir, Eirún Sigurðardóttir, Ráðhildur Ingadóttir, Björk Guðnadóttir, Haraldur 

Jónsson, KiraKira, 14 manna hópur frá Listaháskóla Íslands undir stjórn Önnu Líndal.  Sjá nánar 

vefinn sudsudvestur.is. 

 

 

Aðrar sýningar 

Samkvæmt sýningarstefnu safnsins er gert ráð fyrir aðkomu safnsins að sýningarhaldi annars 

staðar í bæjarfélaginu en í föstu sýningarhúsnæði safnsins.  Þessi aðstoð fer fram með ýmsum 

hætti og á ýmsum tímum t.d. við útvegun á sýningarhúsnæði, aðstoð við hönnun og prentun 

bæklinga og boðskorta, aðstoð við styrkumsóknir, kynningu til fjölmiðla,  o.s.frv. Mesti 

annatíminn er í kringum Ljósanótt en þá er allt laust húsnæði notað fyrir alls kyns sýningar.   

Eftirfarandi listamenn sýndu í húsnæði á vegum bæjarins að þessu sinni: 

Bíósalur Duushúsa: Eiríkur Árni Sigtryggsson, Kaffi Duus:  Fríða Rögnvalds. Gamla Búð:  

Hildur Harðardóttir, Kjartan Kjartansson, Davíð Óskarsson, Fischersbúð, götumegin:  Hjördís 

Hafnfjörð.  Fischersbúð, portmegin:  Gallerý Björg, félag handverksfólks.  Svarta pakkhúsið, 

neðri hæð:  Félag myndlistarmanna með samsýningu. Svarta Loft, efri hæð Svarta Pakkhússins: 

Agnes Agnarsdóttir, Ásdís Friðriksdóttir, Bergþóra Káradóttir, Halla Harðardóttir, Ingigerður R. 

Kristjánsdóttir, Þóra Jónsdóttir, Fanney Bjarnadóttir, Linda Oddsdóttir, Guðmundur Rúnar 

Lúðvíksson var sýningarstjóri á Svarta Lofti.  HF-húsið, Vetrarsalir Golfklúbbsins, 5 

sýningarsalir:  Ingibjörg Magnúsdóttir, Katrín Níelsdóttir, Edda Svavarsdóttir, Guðrún Ósk 

Sæmundsdóttir, Bjargey Ingólfsdóttir, Kristján M. Walker, Kristvina Magnúsdóttir, Stefán 

Jónsson, Magnea Lynn Fisher, Jens Hjelm, Ásmundur Friðriksson, Vagna Vagnsdóttir., Anja 

Kislich.  Kjarni, Hafnargata 57 Ljósop, félag áhugaljósmyndara í Reykjanesbæ. 



 

4. Húsnæði, starfsfólk, opnunartími og gestafjöldi 
 

Listsafnið er rekstraraðili Duushúsanna sem er menningar- og listamiðstöð Reykjanesbæjar.  

Duushúsin voru opin alla daga frá kl. 11.00-17.00 en þess utan var opið þegar þurfa þótti, bæði 

fyrr á morgnana og fram á kvöld.   

Bryggjuhúsið, elsta húsið í Duushúsaröðinni fékk meiri háttar andlitslyftingu árið 2008 og kom 

þar til að hluta styrkur úr Húsafriðunarsjóði.  Húsið var byggt árið 1878 og var orðið heldur 

hrörlegt.  Nú var allt ytra byrði hússins endurnýjað, nýtt þak, nýir gluggar og er húsið nú eitt 

glæsilegasta hús bæjarins.  Samkvæmt áætlun hafði verið ætlunin að ljúka endurnýjun innan húss 

vorið 2010 en sú framkvæmd verður að bíða betri tíma.  

 

Listasalurinn í Duushúsum var málaður og er nú enn hvítari en áður og sérkennilegar 

járnabindingar í lofti voru einnig málaðar hvítar.  Segja má að flestir séu á því að salurinn hafi 

tekið miklum stakkaskiptum til hins betra.  Sýningarhúsnæðið í Suðuðvestri var einnig málað.  

Bíósalurinn í Duushúsum var látinn óhreyfður enda í góðu lagi. 

 

Samningur við Gagnavörsluna ehf var undirritaður í febrúar þar sem fyrirtækið tók að sér rekstur  

á sérstökum safngeymslum Listasafns og Byggðasafns.  Munir og myndir Byggðasafns eru 

komin í húsnæði Gagnavörslunnar en listaverkin eru enn í geymsluhúsnæði safnsins á 

Tjarnargötu 12.  Ekki þótti þörf á að flýta flutningi listaverkanna þar sem geymslan á Tjarnargötu 

er í raun góð, bara allt of þröng þegar til framtíðar er litið.  

 

Fastráðið starfsfólk:   

1. Valgerður Guðmundsdóttir skipar stöðu forstöðumanns 100% staða  

2. Guðmundur Ingi Hildisson, umsjónarmaður  100 % staða   

3. Guðlaug María Lewis, fræðslufulltrúi 100 % staða frá 1. apríl 

 

Lausráðið starfsfólk 

4. Smári Ketilsson, hlutastarf við safnvörslu í Duushúsum 

5. Pálmi Ketilsson, hlutastarf við safnvörslu í Duushúsum 

6. Margrét Ósk Ingiþórsdóttir, hlutastarf við safnvörslu í Suðsuðvestri 

7. Óskar Kristinn Vignisson, hlutastarf við safnvörslu í Suðsuðvestri 

 

Verkefnaráðið fólk 

8. Sólveig Guðmundsdóttir í 100 % stöðu frá 1. júní til 1. ágúst við Listaskólann 

9. Rut Ingólfsdóttir í 100 % stöðu frá 1. júní til 1. ágúst við Listaskólann 

9. Aðalsteinn Ingólfsson situr í listráði safnsins og tekur að sér sýningarstjórn  

10. Inga Þórey Jóhannsdóttir situr í listráði safnsins og tekur að sér sýningarstjórn 

 

Að auki hefur Björn Ragnarsson starfsmaður Byggðasafnsins aðstoðað við uppsetningu sýninga 

og afleysingar við safnvörslu. 

 

 

 

 



Gestafjöldi 

Listasafnið er eins og áður segir rekstraraðili Duushúsa.  Þar hefur gestafjöldi aukist jafnt og þétt, 

í fyrra jókst hann um 24 % og árið 2008 um 21 %.  Gestafjöldi árið 2008 var 44.814. 

 

 
Mánuður 2008 2007 

Breyting 
milli ára 

 

 
Jan 1.049 993 6% 

 

 
Feb 1.667 892 87% 

 

 
Mars 2.118 1.520 39% 

 

 
Apríl 2.590 1.214 113% 

 

 
Maí 4.239 3.041 39% 

 

 
Júní 2.125 2.069 3% 

 

 
Júlí 1.290 1.650 -22% 

 

 
Ágúst 1.322 4.585 -71% 

 

 
Sept 21.396 14.935 43% 

 

 
Okt 2.002 2.365 -15% 

 

 
Nóv 1.903 1.829 4% 

 

 
Des 3.113 2.015 54% 

 

      

 
Samtals 44.814 37.108 21% 

 

       

5. Útgáfa, miðlun og rannsóknir 

 

Prentun. 

Listasafnið gaf út fimm 36 síðna bæklinga í tengslum við sýningar í Listasal í Duushúsum.  Í 

hverjum bæklingi var gerð grein fyrir viðkomandi listamanni /mönnum  og verkum hans / þeirra. 

Listfræðingur eða annar fagmaður er fenginn til að skrifa texta um sýninguna og er textinn 

þýddur og birtur bæði á íslensku og ensku.  Eftirtaldir aðilar skrifuðu textana þetta árið: 

Aðalsteinnn Ingólfsson, Kristín G. Guðnadóttir, Þorvaldur Þorsteinsson og JBK Ransu.  Myndir 

eru allar í lit, teknar af ljósmyndurum, Jón Oddur Guðmundsson hannar bæklingana og þeir eru  

prentaðir í Grágás.  

Kostnaður við þessa útgáfu var u.þ.b. kr. 600.000 á hvern bækling, prentun, textavinna, 

ljósmyndir o.fl. og hefur safnið notið stuðnings fyrirtækja hér í bæ til að greiða þann kostnað.    

Prentuð voru 500 eintök af hverjum bæklingi og fékk listamaðurinn í sínar hendur 250 eintök af 

bæklingi/sýningarskrá sem hann getur þá notað til kynningar en skildi á móti eftir listaverk sem 

þá bætist við safnkost Listasafnsins.  Þannig nut báðir aðilar nokkurs 

 

Vefur Listasafnsins 

Vefur Listasafns Reykjanesbæjar var opnaður í desember 2004. Meginefni vefsins eru 

upplýsingar um safnið sjálft, safneignina og svo þær sýningar sem eru í Listasalnum en þær eru í 

raun einu sýningarnar sem auglýstar eru í nafni safnsins þó svo að safnið komi að sýningum á 

öðrum stöðum eins og komið hefur fram áður. Slóðin er reykjanesbaer.is/listasafn.  Vefurinn er 

alltaf í endurskoðun og vonir standa til að hann verði efnismeiri þegar fram líða stundir. 

Umsjónarmaður vefsins er Guðlaug María Lewis fræðslufulltrúi listasafsnins. 

 



Vefur um Erling Jónsson 

Listasafnið hefur í í nokkur ár í samstarfi við félagið Áhugamenn um Listasafn Erlings Jónssonar 

safnað öllum heimildum um listamanninn Erling Jónsson frá Keflavík og hans verk.  Árið 2008 

fengum við styrk að upphæð kr. 400.000 frá Menningarsjóði Suðurnesja til að byrja vinna á vef 

um listamanninn og verkin hans ásamt ýmsu sem aðrir listamenn hafa unnið ýmist um hann eða 

með honum.  Kennir þar margara grasa þó vægt sé til orða tekið.  Ráðinn var ungur ljósmyndari 

Arnar Fells til að hefja vinnuna og tölvufyrirtækið Dacoda er nú að vefa vefinn.  Slóðin er 

erlingurjonsson.is og verður vefurinn formlega opnaður á afmæli listamannsins 30. mars n.k. 

 

Skráning safnkostsins og forvarsla 

Safnkosturinn telst fullskráður í þar til gerðan gagnagrunn.  Það hefur þó komið í ljós að ýmsir 

hnökrar leynast í skráningunni og er þar helst um að kenna að ekki lágu fyrir nógu haldgóðar 

upplýsingar um verkeignina frá því fyrir sameiningu.  Verkefninu er því ekki lokið þó öll 

safneignin teljist formlega fullskráð. Sífellt er leitað er fyllri upplýsinga um verkin og þær 

skráðar jafn óðum í gagnagrunninn. Til eru tölvutækar myndir af öllum verkum og eru þær 

aðgengilegar í gagnagrunninum.  Eins og fram hefur komið er enginn geymsluvandi hjá 

Listasafninu.  Geymslurnar eru hlýjar  og þurrar og öryggiskerfi og brunavarnir eru í góðu lagi. 

Helst er, að plássið er lítið, en við því er brugðist m.a. með því að leigja verkin út.  Ekki þarf að 

nefna það að verkin eru ekki leigð til annarra en þeirra sem geta tryggt fyrsta flokks öryggi.  

Forvarsla er í góðu lagi hjá okkur. 

 

Söfnun heimilda 

Áfram er unnið að söfnun heimilda sem tengjast myndlist á Suðurnesjum.  2007 barst safninu að 

gjöf fjöldi sýningarskráa frá sýningum sem haldnar voru á 6. og 7. tug síðustu aldar og fæst þar  

gott yfirlit m.a. yfir myndlistarsýningar sem haldnar hafa verið í bænum og þá um leið þá 

myndlistarhópa og einstaklinga sem starfað hafa á svæðinu.  Einnig er unnið að viðtölum við 

þessa sömu aðila og á síðasta ári var keypt nýtt upptökutæki til að auðvelda vinnuna. Út frá 

þessum heimildum verður auðveldara að rita sögu myndlistar á Reykjanesi þegar þar að kemur. Í 

viðtölunum bætist einnig mikil vitneskja í gagnagrunn safnkostsins því oft eru þetta sömu 

einstaklingar og safnið á verk eftir.  Vegna skorts á starfsfólki bíður nánari úrvinnsla á þessu 

verkefni. 

 

Safnkennsla 
Áhersla var lögð á að kynna starfsemi Listasafnsins fyrir nemendum bæjarins. Bréf voru send í 

alla skóla  til að kynna þær sýningar sem í gangi voru hverju sinni og skólarnir hvattir til að bóka 

heimsóknir hjá fræðslufulltrúa safnsins sem jafnframt tók á móti hópunum, veitti leiðsögn um 

sýningarnar og/eða lagði fyrir verkefni í samvinnu við kennarana sem fylgdu hópunum. Þegar 

líða tók á hverja sýningu var aftur sendur póstur í skólana til að minna á sýningarnar. 

Nokkuð misjafnt er hversu duglegir skólarnir voru  að nýta sér þjónustu Listasafnsins. Þannig eru 

dæmi um skóla í bænum sem komu aldrei í skipulagða safnfræðsluheimsókn á síðasta ári og 

sömuleiðis eru dæmi um skóla sem komu með 13 hópa í heimsókn á 8 dögum með ríflega 300 

nemendur. Þannig virðast sumir skólar búnir að átta sig á þessu námstækifæri fyrir sitt fólk á 

meðan aðrir hafa ekki enn meðtekið þennan möguleika í menntun sinna barna. Samtals komu 

ríflega 1.000 nemendur af öllum skólastigum í formlegar heimsóknir í safnið og fengu flestir 

leiðsögn með safnkennara. Mjög misjafnt er hvort hóparnir komu með myndlistarkennurum eða 

bekkjarkennurum í heimsókn og virðist það nokkuð bundið við skóla og einnig þær sýningar sem 



í gangi voru hverju sinni. Þannig komu langflestir nemendur til að skoða sýningu Ilmar 

Stefánsdóttur, Fjölleikar, og þá ekki síður með bekkjarkennurum. Þar virtist hafa spurst út hversu 

skemmtileg sýningin var og frá sumum skólum flykktust nemendur í safnið. Fyrir utan þessar 

skipulögðu safnfræðsluheimsóknir komu um 2.500 nemendur í heimsókn í Duushúsin sem hýsir 

Listasafnið í öðrum erindagjörðum á vegum menningarsviðs bæjarins svo sem að taka þátt í 

Listahátíð barna þar sem sýnd voru verk eftir leikskólabörn bæjarins í Bíósal, til að taka þátt í 

barnahátíð eða til að horfa á jólaleikrit. 

Markmið ársins 2009 í safnfræðslu Listasafnsins verður að finna leiðir til að benda skólunum á 

möguleikana sem felast í heimsókn þangað. Með heimsókn er nemendum gefið tækifæri til að 

upplifa nýja og ólíka hluti á hverri sýningu, efla skapandi hugsun sem er svo mikilvæg og 

kannski að hugsa örlítið út fyrir rammann eins og gjarnan er sagt. Nýjar sýningar eru settar upp í 

Listasafninu á u.þ.b. tveggja mánaða fresti og því fjölmörg tækifæri til að bjóða nemendum upp á 

stuttar, kostnaðarlausar vettvangsferðir í heimabyggð sem skapa um leið möguleika á því að 

víkka svolítið sjóndeildarhringinn. 

Guðlaug María Lewis fræðslufulltrúi 

 

Listaskólinn  

Listaskólinn er tilraun til að skapa börnum í sveitarfélaginu tækifæri til þátttöku í listrænu og 

skapandi starfi. Hann hefur verið starfræktur á sumrin í formi sumarnámskeiða. Hann var nú 

rekinn með svipuðu sniði og undanfarin sumur. Í maí var gengið frá ráðningu tveggja 

fagmenntaðra leiðbeinenda við skólann. Þeim, innan handar, voru 7 unglingar úr vinnuskóla 

Reykjanesbæjar. Boðið var upp á 2 þriggja vikna námskeið fyrir þátttakendur á aldrinum 7 til 13 

ára. Námskeiðin stóðu frá kl. 13.00-17.00 alla virka daga. Þeim lauk með listahátíð þar sem 

þátttakendur hlutu m.a. viðurkenningarskjöl fyrir þátttökuna. 

Aðsókn á námskeiðin var góð. 40 pláss voru í boði á hvort námskeið og fylltust þau bæði. 

Nokkur börn voru sett á biðlista á hvort námskeið og komust ekki að. Það má því segja að 

námskeiðið hafi ekki fullkomlega annað eftirspurn og hugsanlega vantað um 20 pláss. Á hinn 

bóginn er staðan sú að 40 börn á námskeiði er fullmargt og fundu leiðbeinendur mikinn mun á 

því þegar vantaði upp á hópinn. Samtals sóttu námskeiðin 14 drengir og 67 stúlkur flest á 

aldrinum 7 – 10 ára. Einungis voru 10 börn á aldrinum 11 – 13 ára skráð á námskeiðin. 

Gjaldið á námskeiðin var kr. 7.000. Langflestir, eða 67, nýttu sér hvatagreiðslur Reykjanesbæjar 

til greiðslu á námskeiðsgjaldi en 13 staðgreiddu. Að auki greiddu nemendur kr. 1.200 í 

efniskostnað.  Aðsetur Listaskólans var í Svarta pakkhúsinu og Frumleikhúsinu. Börnin mættu 

daglega kl. 13.00 í Svarta pakkhúsið og enduðu þar kl. 17.00. Námskeiðstíminn reyndist 

hentugur þar sem hann samræmist vinnutíma foreldra og mætti þannig þeirra þörfum. 

Mat þeirra sem komu að Listaskólanum þetta árið er það að vel hafi til tekist og ánægja hafi 

verið meðal barna og foreldra með námskeiðin. Margar leiðir eru færar í starfi sem þessu og 

möguleikarnir nánast óþrjótandi en það stendur þó og fellur með fagfólkinu sem starfar með 

börnunum. 

Stefnt er að því útvíkka starf Listaskólans og gera hann að heilsársverkefni. Í haust var gerð  

tilraun til að auglýsa vetrarnámskeið í myndlist og leirlist fyrir börn á aldrinum 10 – 15 ára en 

þátttaka varð því miður ónóg. Hvort það verði skýrt með þrengingum í efnahag, því að tími barna 

sé fullskipaður um leið og skólastarf og íþrótta- og tómstundastarf er komið í gang eða einhverju 

allt öðru er erfitt að segja fyrir um en við verðum í startholunum og bíðum þess að færi gefist. 

 

Guðlaug María Lewis fræðslufulltrúi 



 

 

Listahátíð barna 

Listasafn Reykjanesbæjar skipulagði í samvinnu við 6 leikskóla  í bænum sérstaka Listahátíð 

barna sem haldin var í Duushúsum í maí s.l. í tilefni af Degi barnsins sem haldinn er hátíðlegur 

25. maí á hverju ári. Hátíðin opnaði formlega föstudaginn 16. maí kl. 10.30 með því að 

bæjarstjóri opnaði listsýningu í Bíósal Duushúsa þar sem sjá mátti  myndlistarverk eftir elstu 

árganga Heiðarsels, Holts, Garðasels, Tjarnasels, Vesturbergs og Hjallatúns og voru þessi verk 

unnin sérstaklega fyrir þetta tækifæri og bar sýningin heitið Börn.  Á sýningunni mátti einnig 

lesa um væntingar barnanna til framtíðarinnar.  Mánudag, þriðjudag og miðvikudag voru svo 

skipulagðar uppákomur fyrir og eftir hádegi með leik og söng í umsjá ofantaldra leikskóla og var 

öllum heimilt að koma og skemmta sér á meðan húsrúm leyfði.   Myndlistarsýningin í Bíósal var 

opin alla daga frá kl. 11.00-17.00 og stóð til 26. maí. 

 

 

 
 

Myndin tekin við opnun Listahátíðar barna 

 

 

 

 



6. Rekstur  
 

Útleiga á listaverkum 

Samningurinn milli Listasafnsins og Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar sem var undirritaður í október 

2006 og svo endurnýjaður 2007 var aftur endurnýjaður 2008. Samkvæmt samningnum tekur 

safnið að sér að kynna íslenska myndlist í komurými flugfarþega ásamt því að setja upp listaverk 

í skrifstofurými byggingarinnar.  Ákveðið var að verkin í komurýminu tengdust sýningum í 

Listasalnum þegar því er við komið og þannig fengi viðkomandi listamaður kynningu á báðum 

stöðum. Þess utan eru þar kynnt verk annarra íslenskra myndlistarmanna, verk sem eru í eigu 

safnsins.  Listafnið hefur nú gert svipaða samninga við nokkrar stofnanir/fyrirtæki í 

bæjarfélaginu um afnot af listaverkum úr safnkosti safnsins í húsakynnum sínum gegn greiðslu 

leigu. Með því verða verkin sýnileg og má segja að þau ýti þannig undir kynningu á menningu 

og listum um leið og viðkomandi stofnanir fá tækifæri til að prýða húsakynni sín með fallegri 

myndlist.  Samningarnir eru sniðnir að þörfum hvers fyrirtækis sem greiðir leigu í samræmi við 

fjölda og verðmæti verkanna. Listasafn Reykjanesbæjar annast alla umsýslu á verkunum og sér 

um að tryggja þau og setur upp merkingar Listasafnsins við verkin. Safninu er heimilt og 

jafnframt skilt að afla tekna og er þetta ein leið til þess.  

 

 

Myndin tekin á Ljósanótt 2008.   

 

 



Kostnaður 

Heildarvelta safnsins samkvæmt fjárhagsáætlun 2008 var kr. 30.452.000.  Reykjanesbær greiðir 

að sjálfsögðu stærstan hluta eða  26.052.000.  Styrkur úr Safnasjóði var kr. 1.700.000 og styrkir 

frá öðrum kr. 1.700.000. sem gera alls 3.400.000 í styrki.  Samningurinn við Flugstöð Leifs 

Eiríkssonar var endurnýjaður og gaf það kr. 1.000.000.  Samningurinn við Glitni var 

endurnýjaður en skilaði engu þar sem Glitnir fór á hausinn.  Úr Manngildissjóði Reykjanesbæjar 

kom 1.000.000 í Listaverkasjóð til listaverkakaupa og er sá sjóður á sérstökum listaverkalykli í 

umsjá Listasafnsins. Hér er ekki talinn með kostnaður við endurgerð Bryggjuhússins. 

 

 

Lokaorð 

 

Miklar hræringar voru í þjóðfélaginu seinni hluta síðasta árs og hafði hrun bankanna mikil áhrif á 

starfssemi ýmissa menningarstofnana s.s. Listasafns Reykjanesbæjar.  Þeir samningar sem gerðir 

höfðu verið m.a. við Glitni og Landsbankann gengu ekki eftir og fjárhagslegur grundvöllur 

safnsins tók dýfu.   

 

Skortur á umfjöllun um sýningar ársins 2009 verður eitt áhyggjuefni þessa árs.  Komið hefur í 

ljós að Morgunblaðið, sem hefur allra fjölmiðla best sinnt myndlistinni, mun ekki senda 

gagnrýnendur út fyrir 101 á þessu ári.  Undirrituð hefur mótmælt þeirri ákvörðun ásamt öðrum 

safnstjórum utan höfuborgarsvæðisins og treystir á að ritstjórn muni breyta þessari ákvörðun. 

 

Unnin hefur verið stefnumótun til árins 2010 þar sem gengið er út frá því að áhersla verði lögð á  

að treysta faglegan grundvöll safnastarfsins með það í huga að efla myndlistarlíf á Suðurnesjum 

um leið og við vildum setja okkar mark á myndlistarumræðu á landsvísu.  Starfsfólk safnsins er 

ákveðið í því að vinna áfram eftir þeirri stefnumótun þrátt fyrir allt og leita nýrra leiða til 

fjáröflunar s.s. útleigu á listaverkum.  Einnig þarf að finna fleiri og ódýrari leiðir til kynningar og 

markaðsstarfs og m.a. verður tilraun gerð til að nýta “fésbókina” margfrægu. 

 

 

 

Reykjanesbæ 2. febrúar, 2009 

 

 

Valgerður Guðmundsdóttir 

Forstöðumaður Listasafns Reykjanesbæjar 

 
 

 

 

 

 

 

 


