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Samantekt


Listasafn Reykjanesbæjar er eina listasafnið á Suðurnesjum.



Safnaukinn 2012 samanstóð af 10 nýjum verkum og er safneignin nú orðin 654 verk.



11 sýningar settar upp á vegum safnsins á árinu. 6 í Listasal, 3 í Bíósal Duushúsa, 1 í Bryggjuhúsi
Duushúsa og 1 í Víkingaheimum.



Listasafnið heldur úti vefsíðu reykjanesbaer.is/listasafn og fésbókarsíðu.



Útgefnir voru þír 36 síðna bæklingar, tveir 6 síðna bæklingar og einn 10 síðna bæklingur í
tengslum við hinar sex aðal sýningar í Listasal í Duushúsum.



Safnkostur telst fullskráður. Sameiginlegur gagnagrunnur fyrir listasöfnin í landinu í farvatninu.



1.150 nemendur heimsóttu safnið sem er 40% aukning á milli ára.



Verk eftir 5 listamenn voru sýnd á kynningarsvæði safnsins í landgangi Leifsstöðvar.



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



Listasafnið stýrði verkefnunum Listahátíð barna og List án landamæra.



Þrír fastráðnir starfsmenn, þrír í hlutastarfi auk fjögurra verkefnaráðinna.



Gestafjöldi óbreyttur á milli ára, 37.000 gestir.



80% gesta kemur í þeim tilgangi að skoða sýningarnar.



Heildarvelta 32.750.000.
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1. FORSAGA OG HLUTVERK
Í apríl 2003 hófst eiginleg safnastarfsemi í Listasafni Reykjanesbæjar. 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 orðið til sem hugmynd,
við 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. Starfsáætlun 2012 2015 var samþykkt í menningarráði Reykjanesbæjar í október 2011.

Frá opnun sýningar Aðalheiðar S. Eysteinsdóttur, Á bóndadag.

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. Árið 2012 var 1 milljón króna til almennra
listaverkakaupa sem jafnframt átti að notast til viðgerða á verkum og var því lítið um
kaup á árinu. Safnið festi þó kaup á sýningunni „Örlög guðanna“ sem sett var upp í
Víkingaheimum og verður gerð nánari grein fyrir þeirri sýningu síðar í skýrslunni. Safninu
bárust líka að gjöf nokkur verk sem flest tengdust sýningarhaldi á vegum safnsins.
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Safnkosturinn er nú allur skráður í þar til gerðan gagnagrunn í Microsoft Access kerfinu
sem unninn var fyrir safnið árið 2004. Nú er unnið að undirbúningi yfirfærslu í Sarp sem
er sameiginlegur gagnagrunnur fyrir Listasöfnin í landinu.
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 2012
Safnaukinn 2012 samanstóð af 10 nýjum verkum og þar af er eitt verkið heil sýning og er
safneignin nú orðin 654 verk. Sjá nánar í listanum Safnauki 2012.
Númer Nafn listamanns

Heiti verks + ártal Fengið

Verð

Athugasemdir

Mál

1 Aðalheiður S. Eysteinsdóttir Kind, 2012

Gjöf

420.000 Tréskúlptúr

102x80x40

2 Jón Axel Björnsson

Án titils, 2011

Gjöf

820.000 Málverk, Olía á striga

170x170

3 Þorbjörg Höskuldsdóttir

Straumsúla, 2012

Gjöf

450.000 Málverk, akríl á striga

120x130

4 Erró

Idi Amin

Gjöf

5 Guðmundur Garðarsson

Víkingur, 2012

Gjöf

50.000 Tréskúlptúr

160x60

6 Guðmundur Garðarsson

Víkingur, 2012

keypt

50.000 Tréskúlptúr

160x60

7 Sævar Helgason

Lampi

Gjöf

20.000 Lampi unninn úr rekaviði og skermur úr skinni

60x20

8 Kristín Ragna Gunnarsdóttir, Örlög guðanna
Hilmar Örn, Ingunn
Ásdísardóttir
9 Verk frá Listahátíð barna
10 Verk frá List án landamæra

1.800.000 Málverk,

keypt

102x114

1.000.000 Heil sýning. Tvívíðar pappírsfígúrur úr norrænni goðafræði. Ýmsar stærðir

Gjöf

Frá sýningunni Sögur og ævintýri

keypt

20.000 Listaverk eftir þjónustunotendur Hæfingarstöðvarinnar
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Gjöf frá Erró til Listasafns Reykjanesbæjar

3. SÝNINGAHALD
3.1 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, 1 sýning var sett upp í
Bryggjuhúsi Duushúsa og svo ein í Víkingaheimum. Alls setti safnið því upp 11 sýningar
árið 2012.
3.2 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.
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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.
3.2.1

Á BÓNDADAG

Föstudaginn 20. janúar var opnuð sýning Aðalheiðar S. Eysteinsdóttur „Á Bóndadag." Í
sýningarskránni segir Aðalsteinn Ingólfsson m.a. : „Í myndverkum Aðalheiðar S.
Eysteinsdóttur, á sér stað óvenjulegra stefnumót íslenskra og erlendra myndlistarhefða
en við höfum áður séð. Annars vegar eru verk hennar íslenskara en allt sem íslenskt er,
sprottin beinustu leið upp úr margra alda gamalli tálgu- og tréskurðarhefð meðal
þjóðarinnar, í bland við alþýðlega sagnalist af kynlegum kvistum eins og þeim sem birtast
ljóslifandi í skáldsögum Jóns Thoroddsen. Á hinn bóginn sækir Aðalheiður vinnubrögð sín
til myndlistarmanna beggja vegna Atlantsála sem meðvitað og ómeðvitað ögruðu
hámenningarlegum viðhorfum neysluþjóðfélagsins með endurvinnslu úrgangs af ýmsu
tagi, upp í hugann koma Merz-hús dadaistans Kurts Schwitters, jafnvel einnig
umhverfisverk einfaranna Fernands Cheval í Lyon og Simons Rodia í Los Angeles.“
Sýningin var liður í verkefninu Réttardagur- 50 sýninga röð Aðalheiðar og var sú 34. í
röðinni en hún stefndi að því að setja upp 50 sýningar á tímabilinu júní 2008 til júní 2013
sem allar fjalla á einn eða annan hátt um sauðkindina og þá menningu sem skapast út frá
henni. Nú þegar höfðu sýningarnar ratað í flesta landshluta auk Hollands, Þýskalands og
Bretlands. Verkefnið vinnur Aðalheiður yfirleitt í samstarfi við heimamenn og aðra
listamenn á hverjum stað fyrir sig.
Að þessu sinni tóku 11 listamenn auk Aðalheiðar, þátt í því að gera
Þorrablótsstemmningu á Bóndaginn í Reykjanesbæ. Gestalistamennirnir voru
listatvíeykið Ar-SE sem samanstendur af þeim Sean Millington og Arnari Ómarssyni, sem
útskrifuðust frá Camberwell kollígi Listaháskóla Lundúnaborgar á síðasta ári. Þeir nálgast
rýmið sem pólitískt hugmyndakerfi og fá lánuð verkfæri úr ýmsum áttum sem skapar
aðstæður og kallar fram spurningar um eðli rýmisins. Fyrir þessa sýningu skoðuðu þeir
félagsheimilið sem stað sem fær vægi frá þátttöku gesta og aðlögunarhæfni rýmisins
sem hina daga ársins hefur allt aðra starfsemi. Einnig tóku eftirfarandi listamenn þátt í
sýningunni : Guðbrandur Siglaugsson sem gerði textaverk, Gunnhildur Helgadóttir gerði
borðbúnað, Jón Laxdal gerði fylgihluti, Nikolaj Lorentz Mentze gerði hljóðfæri og
hljómsveitin Hjálmar voru með uppákomu við opnun. Á opnuninni flutti Aðalheiður
dansverk og boðið var upp á veitingar að þjóðlegum sið s.s. svið.
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Frá opnun sýningarinnar Á bóndadag

Í myndverkum Aðalheiðar S. Eysteinsdóttur, á sér stað óvenjulegra stefnumót íslenskra
og erlendra myndlistarhefða en við höfum áður séð. Annars vegar eru verk hennar
íslenskara en allt sem íslenskt er, sprottin beinustu leið upp úr margra alda gamalli tálguog tréskurðarhefð meðal þjóðarinnar, í bland við alþýðlega sagnalist af kynlegum
kvistum eins og þeim sem birtast ljóslifandi í skáldsögum Jóns Thoroddsen. Á hinn bóginn
sækir Aðalheiður vinnubrögð sín til myndlistarmanna beggja vegna Atlantsála sem
meðvitað og ómeðvitað ögruðu hámenningarlegum viðhorfum neysluþjóðfélagsins með
endurvinnslu úrgangs af ýmsu tagi, upp í hugann koma Merz-hús dadaistans Kurts
Schwitters, jafnvel einnig umhverfisverk einfaranna Fernands Cheval í Lyon og Simons
Rodia í Los Angeles.
Einnig er ljóst að innsetningarhefð síðustu áratuga í íslenskri myndlist hefur haft einhver
áhrif á framsetningarmáta Aðalheiðar, glöggt auga hennar fyrir sviðsetningum þeirra
atburða eða ástands sem hún kveikir til lífsins, en umfangsmest þeirra er tvímælalaust
umbreyting hennar á sýningarsalnum hér í Listasafni Reykjaness. Aðalheiður lauk námi í
Myndlistarskólanum á Akureyri árið 1993, en tveimur árum síðar gerði hún fyrstu
mannamyndir sínar í fullri stærð úr timburbútum og fundnum hlutum. Upprunalegur
ásetningur Aðalheiðar var ekki endilega að vinna verk úr aðskotahlutum, heldur kviknaði
hann upp úr fjárþröng sem varð til þess að hún gerði sér ferð á gámasvæði Akureyringa í
leit að heppilegum efniviði. Fyrstu viðbrögð listakonunnar voru forundran yfir því
óheyrilega magni timburs og gamalla húsgagna sem féll til í bæjarfélaginu upp á hvern
dag. Í framhaldinu fór hún að draga að sér afgangstimbur, búta það niður, bæta við
afsagi úr fyrirliggjandi verkum eða verkum annarra og raða þessum föngum saman í
sitjandi og standandi fígúrur sem hún síðar málaði. Fígúrurnar kölluðu síðan í auknum
mæli á ákveðna umgjörð og við bættust bakgrunnur, borð, bekkir og ýmislegt smálegt.
Það var síðan eftir flutning þeirra hjóna, Aðalheiðar og Jóns Laxdal, myndlistarmanns,
að Freyjulundi, gömlum samkomustað íbúa í Arnarneshreppi, árið 2004, að skúlptúrum
af skepnunum í sveitinni fór að fjölga: köttum, hundum, nautgripum og ekki síst kindum.
Sérstaklega hljóp mikill vöxtur í kindasafnið í Freyjulundi, ekki síst fyrir það að listakonan
var ávallt með fyrir augunum tilbúna sviðsmynd fyrir þær, sjálfa Reistarárrétt. Nú vinnur
Aðalheiður að langtímaverkefni um réttardaginn, sem hún lítur á sem dag fullnægju,
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gnægtar og endurfæðingar fyrir okkur mannfólkið, en einnig dag feigðar, upphaf
endalokanna fyrir sauðféð.
Úr fjarlægð virðast myndir Aðalheiðar af fólki við leik og störf óhefluð smíði, í tvöfaldri
merkingu orðsins, en þegar nær dregur opinberast áhorfendum næmleiki hennar jafnt í
stóru sem smáu, lýsandi líkamsstellingar og látbragð sem vekja til lífsins bæði þekktar
persónur og óþekkt alþýðufólk, oft með kátlegu ívafi, en án þess að gera það á nokkurn
hátt hjákátlegt. Aðstæður sem listakonan lýsir í þessum mannamyndum eru ofur
venjulegar, en yfirlýst markmið hennar er einmitt að fá okkur til að staldra við og taka
eftir undursamlegum innviðum hversdagsleikans. Í þessum verkum er Aðalheiður ekki
einvörðungu að fá útrás fyrir persónulegt ímyndunarafl sitt, heldur eru þau jafnframt
eins konar samfelldur minnisvarði um óþekkta smiðinn, handverksmennina sem
smíðuðu, söguðu niður og máluðu hlutina eða viðina sem ganga í endurnýjun lífdaganna
fyrir hennar tilstilli. „Mér líkar tilhugsunin að vera hluti af heild...það gefur verkum
mínum aukna vídd“, segir Aðalheiður í viðtali.
Verk sitt í Listasafni Reykjanesbæjar, samkomuhús „úti á landi“ með yfirstandandi
fagnaði í tilefni Bóndadags, fólkinu úr sveitinni, hljómsveit og öðru tilheyrandi, gerir
Aðalheiður
í samvinnu við þau Jón Laxdal, Guðbrand Siglaugsson, Gunnhildi
Helgadóttur, Arnar Ómarsson, Sean Millington, Nikolaj Lorentz Mentze og hljómsveitina
Hjálmar. Hér er saman kominn þverskurður þjóðarsálarinnar í bráð og lengd. Íbúum á
Suðurnesjum býðst að taka þátt í veislu fyrir mörg skilningarvit. A.I.
3.2.2

TILVIST

Laugardaginn 24. mars opnaði sýning á nýjum olíumálverkum og vatnslitamyndum eftir
Jón Axel Björnsson í Listasafni Reykjanesbæjar. Sýningin bar heitið Tilvist og var fyrsta
stóra sýningin á verkum listamannsins í rúman áratug. Jón Axel var meðal nokkurra
listamanna sem komu fram undir merkjum „nýja málverksins“ snemma á níunda
áratugnum, en skar sig snemma úr þeim hópi fyrir sjálfstæð vinnubrögð, ekki síst
frásagnarlegan stíl sem snerist framar öðru um margháttaðan mannlegan vanda í lítt
skiljanlegum heimi.
Í framhaldinu hefur myndlist Jóns Axels tekið ýmsum listrænum breytingum, orðið
einfaldari og grafískari í formi, síðan nokkuð höll undir þrívíddarlist, jafnvel
innsetningarformið. Nýjustu málverk hans eru opin og lífræn að formi og margræð að
merkingu, en frásögnin í þeim snýst sem fyrr um leitina að einhvers konar haldreipi í
hringiðu lífsbaráttunnar.
Jón Axel hefur haldið 21 einkasýningu og tekið þátt í fjölmörgum samsýningum. Verk
hans er að finna í öllum helstu listasöfnum landsins og í nokkrum erlendum söfnum að
auki. Hann hefur einnig myndlýst bækur og tímarit, þ.á.m. Ritsafn Snorra Sturlusonar
ásamt öðrum, og hannað sviðsmyndir fyrir íslensk leikhús.
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Frá opnun sýningar Jóns Axels, Tilvist

Jón Axel Björnsson hefur aldrei hræðst hugtök á borð við „frásögn“ og „sjónleik“, enda
má með nokkrum sanni segja að þau séu meginstoðir í allri umfjöllun um mannleg
samskipti. Eitt leiðir af öðru, það er frásögn. Eitt rekst á annað, það er sjónleikur eða
„drama“. Þá gildir einu hvort um er að ræða fólk eða „bara form“. Sérhver mynda Jóns
Axels er sjónleikur, þar sem á sér stað tilvistarbarátta eins eða fleiri einstaklinga.
Sviðsmyndin eða myndveröldin sem listamaðurinn býr einstaklingum sínum er eins konar
ímynd óvissunnar. Hvergi er fast land undir fótum né heldur haldfesta, heldur svífur
mannfólkið eins og veirur um lífheim sem ýmist þenst út eða skreppur saman. Hvernig
sem þessi heimur veltist og fólkið byltist, er því fyrirmunað að hafa stjórn á aðstæðum
sínum, heldur hangir á jöðrum hins sýnilega, mínus megnið af holdlegum skynfærum
sínum. Holdið er veikt og því gagnslaust í þessari baráttu.
Einstaklingar Jóns Axels missa þó ekki höfuðin fyrr en í fulla hnefana, þau eru höfuðatriði
þessara mynda, enda miðstöð hugsunar, skynjunar og löngunar, alls þess sem gagnast
okkur í leitinni að haldreipi í heimi hér. Smám saman rennur upp fyrir okkur að
ískyggilegir og stundum grátbroslegir sjónleikar Jóns Axels eru ekki síst viðleitni til að
koma á einhvers konar tengslum – og sátt – milli þess sem gerist inni í höfði
einstaklingsins og allt í kringum hann. Vettvangur þessarar sáttaumleitunar og jafnframt
aðalleikandi í öllum myndum Jóns Axels er sjálft rýmið. Hér á ég hvorki við fastarými
Endurreisnar með sínum staka hvarfpunkti, né síbreytilegt rými Cézannes, heldur
langtum flóknara og óútreiknanlegra fyrirbæri þar sem renna saman hugmyndin um hið
„fýsíska“ rými með veðri, vindum og birtuskilum, hið innra rými ímyndana og tilfinninga
og geistlegt rými trúarbragða og hindurvitna, jafnvel ígrundanir vísindamanna á andefni
og þar með and-rými.
Því er það sem einstaklingar Jóns Axels koma okkur stundum fyrir sjónir sem eins konar
flóttamenn utan úr fjórðu víddinni: þeir renna saman við eigin skugga og annarra, mæta
tvíförum sínum á hljóðhraða og virðast ekki gera greinarmun á því sem er og því sem
þeir gera sér í hugarlund. Og því eru þeir líka dálítið umkomulausir og utanveltu, eins og
þeir hafi ekki enn höndlað það frjálsræði sem áðurnefnd sáttargjörð hefur fært þeim. Allt
hljómar þetta eins og málverk Jóns Axels séu uppfull með alvöruþunga og heimsþreytu.
Sem er ekki rétt; litróf hans er djarft og hvellt sem aldrei fyrr. Formrænar útlistanir hans
og útúrsnúningar einkennast af leikgleði hins fullþroska listamanns. A.I.
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SÖGUR OG ÆVINTÝRI

Listahátíð barna í Reykjanesbæ var sett með formlegum hætti fimmtudaginn 10. maí í
Duushúsum þegar sýningin „Sögur og ævintýri“ var opnuð að viðstöddum elstu börnum
allra tíu leikskólanna í bænum. Sýningin er leikskólahluti Listahátíðar barna sem er
samstarfsverkefni Listasafns Reykjanesbæjar, allra 10 leikskólanna og allra 6
grunnskólanna í bænum. Leikskólabörnin unnu með sögur og ævintýri stóran hluta úr
vetri og afraksturinn, heill ævintýraskógur sem þau sköpuðu, var sýndur í Duushúsum
ásamt því að boðið var upp á listasmiðju og viðburði tengda hátíðinni.
Annar hluti sýningarinnar opnaði föstudaginn 11. maí þegar grunnskólahluti
Listahátíðarinnar, „Listaverk í leiðinni,“ var opnaður í Nettó. Yfirskriftin vísaði til þess að
verk grunnskólabarnanna voru sýnd víðs vegar um bæinn í þeim tilgangi að fólk rækist á
þau á förnum vegi og fengi þannig notið þess frábæra starfs sem unnið er í skólum
bæjarins í list- og verkgreinum. Listaverkin voru líka af öllu tagi og þar mátti sjá gott
yfirlit yfir vinnu vetrarins, margvísleg vinnubrögð og óþrjótandi sköpunargleði barnanna.
Þarna var ekki unnið undir einu yfirheiti heldur fékk fjölbreytnin að ráða ferðinni og
afraksturinn var ótrúlegur, við sáum verk frá öllum grunnskólunum frá ýmsum
árgöngum.

Frá opnunarhátíð Listahátíðar barna, Sögur og ævintýri

3.2.4

MILLILANDAMYNDIR

Millilandamyndir nefndist forvitnileg sýning sem opnuð var í Listasafni Reykjanesbæjar í
tengslum við Sjómannadaginn 2. júní. Á sýningunni var að finna úrval listaverka sem öll
voru fengin að láni úr einkasafni Matthíasar Matthíassonar, skipstjóra, og Katrínar M.
Ólafsdóttur konu hans. Matthías var um árabil háseti, stýrimaður og síðast skipstjóri hjá
Eimskipum, og sigldi þá reglulega milli Íslands, Færeyja, Danmerkur og Antwerpen á
ýmsum Fossum félagsins.
Það væri ekki í frásögur færandi nema fyrir það að Matthías, ýmist einn eða í fylgd
Katrínar konu sinnar, notaði hvert tækifæri til að kynna sér myndlist á þeim stöðum sem
hann sigldi á, var þá fastagestur á helstu galleríum og söfnum, auk þess sem hann komst
fljótt í vinfengi við listamenn alls staðar þar sem hann drap niður fæti. Matthías var ekki
einasta á höttum eftir myndlist, heldur sóttist hann einnig eftir góðum jazz. Listamenn í
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Færeyjum, Danmörku og hér heima á Íslandi, voru í trúnaðarsambandi við þennan
listelska skipstjóra, sem flutti þá og verk þeirra milli staða endurgjaldslaust, útvegaði
þeim léreft, liti og pappír, auk þess sem hann gat miðlað þeim af ýmsum fróðleik um
myndlistina sem hann sá á ferðum sínum. Til þess var tekið að fyrir þremur árum, þegar
Matthías sigldi síðasta sinni á Þórshöfn í Færeyjum, héldu færeyskir listamenn honum
hóf og leystu hann út með gjöfum.
Á ferðum sínum eignuðust þau Matthías og Katrín ágætt safn listaverka eftir nokkra
helstu listamenn Íslendinga, Færeyinga og Dana, og prýðir það smekklegt heimili þeirra í
Reykjavík. Þetta safn endurspeglar bæði persónulegan smekk þeirra og stóran vinahóp
meðal listamanna. Listasafn Reykjanesbæjar fékk hluta þessa safns á sýninguna.

Áhugasamur gestur á opnun sýningarinnar Millilandamyndir

Aðalsteinn Ingólfsson segir í formála í sýningarskrá: „Upp úr 1990 hóf ég í auknum mæli
að vinna með færeyskum listamönnum og safnafólki að aðskiljanlegum verkefnum í
Þórshöfn. Þá var það sem ég heyrði Matthías skipstjóra nefndan fyrsta sinni. Allir virtust
þekkja manninn, hann var sagður hafa flutt heilu sýningarnar til Kaupmannahafnar,
Árósa eða Íslands fyrir þennan eða hinn listamanninn, keypt striga og liti fyrir aðra,
nauðsynlegan pappír fyrir grafíkverkstæðið og listaverkabækur fyrir fróðleiksfúsa. Auk
þess höfðu listamennirnir sjálfir fengið að fljóta með honum milli landa þegar illa stóð á
hjá þeim. Þá hafði Matthías einnig hlaupið undir bagga með því að kaupa af þeim
myndir. Það fór ekkert á milli mála hvaða álit færeyskir listamenn höfðu á þessum
listelska skipstjóra frá Íslandi, hann var þeim „ mikil frágerðarmaður“ .
Við eftirgrennslan mína hér heima kom í ljós að Matthías skipstjóri átti sér einnig stóran
vinahóp meðal íslenskra listamanna, sérstaklega þeirra sem tengdust Kaupmannahöfn
með einum eða öðrum hætti. Í frásögnum Vernharðs Linnet af jassuppákomum á Íslandi
og í Danmörku kemur Matthías stundum við sögu, Thor Vilhjálmsson minntist stundum á
þennan gáfaða skipstjóra sem hann hafði siglt með á Gullfossi forðum daga og nokkrir
þungavigtarmenn í myndlist töluðu um hann sem prívatvin sinn: Bragi Ásgeirsson, Sveinn
Björnsson og Tryggvi Ólafsson.

13

Listasafn Reykjanesbæjar

Ársskýrsla 2012

Listaverkasafn þeirra hjóna, Matthíasar Matthíassonar og Katrínar M. Ólafsdóttur konu
hans og ferðafélaga til margra ára, er sem framlenging af óvenjulegu lífshlaupi þeirra og
áhugamálum. Fyrst og fremst endurspeglar það tengslanet þeirra meðal listamanna á
helstu áfangastöðum Eimskips: Reykjavík, Þórshöfn, Kaupmannahöfn, Árósum og
Rotterdam. Mörg verkanna eru vinargjafir listamanna og tengjast sjóferðum með einum
eða öðrum hætti, önnur hefur Matthías fengið í vöruskiptum, enn önnur eru keypt á
vinnustofum listamanna eða uppboðum. Loks má nefna listaverk sem tengjast annarri
ástríðu skipstjórans, jazzinum: málverk, teikningar og grafík af jazzleikurum, sjaldgæf og
árituð plaköt og prógrömm tengd jazzuppákomum. Öll eru þessi verk eins og sjálfsmynd
eigandans: smekkleg, hlýleg og ástríðufull. Listasafn Reykjaness kann þeim hjónum,
Matthíasi og Katrínu, bestu þakkir fyrir afnotin af listaverkum þeirra á sjómannadaginn
og næstu vikurnar.“ A.I.
3.2.5

ALLT EÐA EKKERT

Sú venja hefur skapast á Ljósanótt undanfarin ár að heimafólk hefur verið í aðalhlutverki
á sýningu Listasafnsins í Duushúsum. Í ár var ætlunin að stíga skrefið til fulls og setja upp
risastóra samsýningu listamanna af Suðurnesjum. Leitað var eftir verkum af öllum
tegundum myndlistar, tvívíðum og þrívíðum verkum, málverkum, vatnslitamyndum,
teikningum, ljósmyndum, skúlptúrum og í raun öllu því sem gat með góðu móti fallið
undir víðustu skilgreiningu myndlistar. Skilyrðin fyrir þátttöku voru aðeins tvö; að
listafólkið hefði náð 18 ára aldri og byggi á Suðurnesjum.
Markmið sýningarinnar var fyrst og fremst að sýna hina miklu grósku myndlistar á
svæðinu og vonast var eftir að breiddin yrði sem mest, við fengjum lærða og leika,
atvinnumenn og áhugamenn á öllum aldri sem blandast myndu í sköpuninni á
eftirminnilegan hátt. Ákveðið var að hleypa öllum að sem uppfylltu skilyrðin og vildu
vera með og þaðan er heiti sýningarinnar komið – við sýnum allt eða ekkert! Tæplega 60
manns voru tilbúnir að taka þátt í þessu ævintýri undir stjórn sýningarstjórans Ingu
Þóreyjar Jóhannsdóttur.
Ekki var hér um að ræða almenna stefnubreytingu hjá Listasafni Reykjanesbæjar í
sýningarhaldi heldur var hér gerð tilraun til að skoða myndlist án fordóma. Eitt er víst
að á Ljósanætursýningu Listasafns Reykjanesbæjar 2012 kenndi ýmissa grasa og margt
mátti þar skemmtilegt sjá.

Yfirlitsmynd frá sýningunni Allt eða ekkert
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Einar Falur Ingólfsson fylgdi sýningunni úr hlaði með eftirfarandi texta undir fyrirsögninni
Eitthvað um lífið og heiminn: „Hinn áhrifamikli breski fagurfræðingur John Ruskin (18191900) vildi að fólk þjálfaði sig í að horfa á heiminn með því að gera myndir af upplifunum
sínum; í teikningunni fælust lyklar að því að njóta og skilja umhverfið á sem
áhrifaríkastan hátt. Ruskin sagði listina að teikna vera manninum mikilvægari en að læra
að skrifa, og hann sagði einnig að listaverk yrði til á þeim stað þar sem hönd, höfuð og
hjarta skaparans ná samhljómi.
Á síðustu áratugum hafa fræðimenn jafnt sem listamenn deilt um mikilvægi þjálfunar í
dráttlist, og sýnist sitt hverjum - þótt óhætt sé að fullyrða að þjálfun í teikningu skili sér í
næmari skilningi á hlutföllum og formgerð umhverfisins. En víst er nauðsynlegt að höfuð
og hjarta tengist, til að afrakstur þess sem fæst við myndlist verði áhugaverður; að
sköpunin sé markviss og unnin af ástríðu fyrir miðlinum jafnt sem viðfangsefninu.
Lifandi myndsköpun er alltaf í einhverskonar samræðu við umhverfið sem hún sprettur
úr. Verkin geta ýmist vísað í umræðu eða tíðaranda, þau geta líka sýnt okkur heim sem
við teljum okkur þekkja og varpað á hann nýju og áhugaverðu ljósi; í þeim getur falist
ádeila sem ánægja, þau geta pirrað eða glatt, þau geta sagt satt eða logið. Leiðirnar eru
afar margar og mikilvægt að hver finni sinn stíg að feta. Sumir vinna út frá
fagurfræðilegum hugmyndum sem nutu vinsælda um miðja síðustu öld, þar sem
mikilvægasta viðfangsefni listaverka var listin sjálf, á meðan aðrir takast á við landslag
eða raunsæið í einhverri mynd, eða kafa inn á við í túlkun sinni á heiminum og
upplifunum. Miklu skiptir að verk séu unnin af heiðarleika og metnaði, ef þau eiga að ná
að tala til áhorfandans, og að þjálfun eða þjálfunarleysi séu nýtt á meðvitaðan og
markvissan hátt.
Á þessari sýningu eru opnaðar dyr að myndsköpun fólks sem býr á Suðurnesjum eða ólst
hér upp. Öllum sem hafa fengist við myndsköpun var boðið að vera með. Ramminn er
víður og ólík menntun, allskyns verklag og stílbrögð eru boðin velkomin. Kynslóðir
mætast og með þeim eflaust ólíkar hugmyndir um myndmiðilinn og fagurfræði. En það
er einmitt áhugavert. Rétt eins og samfélag fólks á Reykjanesi er deigla ólíkra skoðana
og hugmynda um lífið, á myndsköpun þess að vera margbreytileg og samstilling ólíkra
verka mun vonandi ögra og upplýsa, gleðja og pirra – og ef vel tekst til, jafnvel segja
áhorfendum eitthvað í leiðinni um lífið og heiminn. Eins og Ruskin hefði viljað. E.F.I.
3.2.6

ÁSÝND FJARSKANS

Föstudaginn 26. október opnaði sýning á nýjum málverkum Þorbjargar Höskuldsdóttur
sem bar heitið Ásýnd fjarskans. Var þetta fyrsta einkasýning listakonunnar í hartnær átta
ár. Þorbjörg á að baki langan og farsælan feril sem myndlistarmaður, auk þess sem hún
hefur lagt gjörva hönd á leirkerasmíði og leikmyndagerð. Verk hennar er að finna í öllum
helstu listasöfnum landsins, og frá 2006 hefur hún verið handhafi heiðursverðlauna frá
Alþingi Íslendinga. Þorbjörg hóf nám sitt við Myndlistarskólann í Ásmundarsal árið 1962,
meðfram því vann hún við keramíkhönnun hjá fyrirtækinu Glit undir stjórn Ragnars
Kjartanssonar og Hrings Jóhannessonar. Hún stundaði framhaldsnám við Konunglega
danska listaakademíið, undir handleiðslu danska listamannsins Hjort Nielsen, frá 1967 til
1971, samtímis þeim Tryggva Ólafssyni, Magnúsi Tómassyni og Sigurjóni Jóhannssyni.
Að námi loknu hóf Þorbjörg listferil sinn með sýningu í Galleríi SÚM árið 1971, og tók
þátt í nokkrum samsýningum á vegum SÚM. Frá upphafi hefur hún beint sjónum sínum
að viðkvæmu sambandi manns og náttúru, og þá sérstaklega þeirri vá sem steðjar að
íslenskri náttúru með vaxandi áherslu landsmanna á stóriðju. Þar hefur helsta verkfæri
hennar og einkunn verið hin klassíska fjarvíddarteikning, sem hún notar til að kortleggja
ýmis konar inngrip mannsins í náttúrulegt ferli. Í verkum sínum hefur Þorbjörg meðal
annars brotið til mergjar sérstæða náttúru Reykjanesskagans.
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Við uppsetningu á verkum Þorbjargar Höskuldsdóttur fyrir sýninguna Ásýnd fjarskans.

Í tímans rás hefur fjarskinn verið besti vinur Þorbjargar Höskuldsdóttur listmálara.
Fjarskinn hefur veitt henni svigrúm til útlistunar á víddum og tign íslenska fjallageimsins
og smæð okkar gagnvart honum. Án fjarskans skynjum við ekki til fulls umfang þeirra
breytinga sem orðið hafa á náttúrunni í kjölfar óheftrar virkjanastefnu og annarra
inngripa mannsins. Fyrir Þorbjörgu er fjarvíddin nauðsynleg formgerð fjarskans; gefur
honum búning og heldur utan um hann.
En Þorbjörg gerir sér einnig grein fyrir þverstæðunni sem innbyggð er í fjarvíddina. Hún
er auðvitað inngrip í milliliðalausa skynjun okkar, lagar áhorf okkar að uppdiktuðum
hugmyndum um fastapunkt einhvers staðar langt út í buskanum. Hluti af
viðhorfsbyltingu listmálarans Cézanne, seint á 19. öld, fólst einmitt í að sannfæra
myndlistarheiminn um að þessi fastapunktur fjarvíddar væri ekki til; þess í stað hvarflaði
augað einatt vítt og breitt um sjónarsviðið.
Þetta þverstæðukennda fyrirbæri, fjarvíddin, verður samt helsta verkfæri Þorbjargar til
greiningar á samskiptum okkar við náttúruna. Það nýtist henni til að tengja saman hið
manngerða og náttúrulega með ýmsum hætti, stundum með ófyrirsjáanlegum
niðurstöðum. Taktföst hreyfing tröllslegra steypuklumpa inn að hjarta öræfalandslagsins
vekur með okkur óhug. Flísalagnir við fjallavötn eru grátbrosleg minnismerki um
átroðning mannsins. Og samspil pípulagna og fossa er stórbrotið spaug á kostnað þeirra
sem virkja vilja allar sprænur á hálendinu.
En æskilegt jafnvægi þessara tveggja þátta, hins manngerða og náttúrulega, er
Þorbjörgu einnig ofarlega í huga. Stuðlaberg kallast á við fornar súlur úr
Endurreisnarmálverkum, flísalögnin í stofunni á sér hliðstæðu í fjöllunum allt um kring;
þetta og ýmislegt fleira í þessa veru gefur í skyn að maður og náttúra séu hluti af sömu
hringrás. Stundum er engu líkara en listakonan telji hið manngerða geta aukið á
áhrifamátt náttúrunnar.
Þorbjörg Höskuldsdóttir á að baki langan og farsælan myndlistarferil og hefur orðið
aðnjótandi margskonar heiðurs og viðurkenninga. Það er Listasafni Reykjaness
fagnaðarefni að fá að sýna nýjustu verk hennar í Duushúsum. A.I.
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3.3 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

SÖGUR OG ÆVINTÝRI

Í tengslum við Listahátíð barna sem haldin var um miðjan maí var hluti sýningarinnar
Sögur og Ævintýri settur upp í Bíósal Duushúsa. Þar voru til sýnis 10 stór veggverk sem
voru samvinnuverkefni nemenda hvers leikskóla fyrir sig. Einnig var í salnum leiksmiðja
þar sem gestir gátu klætt sig í búninga og tekið þátt í að glæða ævintýri og þjóðsögur lífi.

Áhugasamir gestur á sýningunni Sögur og ævintýri á Listahátíð barna.

3.3.3

SJÓMANNADAGURINN. BLÖNDUÐ SÝNING SÖGU OG LISTAR

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 samanstóð sýningin sjálf af nokkrum bátalíkönum, stóru líkani af skipasmíðastöð
Njarðvíkur, 16 ljósmyndum sem fengnar voru að láni hjá Samskipum og sýndu nýjustu
Fellin í ýmsum myndum og síðast en ekki síst voru nokkur málverk úr safneigninni sem
tengdust sjómennsku. Málverkin voru eftir Jón Gunnarsson, Eggert Guðmundsson, Svein
Björnsson og Pétur Friðrik. Sýningin opnaði 2. júní og stóð fram í lok ágúst.
3.3.4

LÍF OG LIST HELGA S. BLÖNDUÐ SÝNING SÖGU OG LISTAR

Sýningin opnaði 30. ágúst á Ljósanótt og var samstarfsverkefni Byggðasafnsins,
Listasafnsins og vina og vandamanna Helga. Helgi S. Jónsson var fæddur 1910 í Hattardal
í Álftafirði en flutti til Keflavíkur árið 1935 og stóð í fylkingarbrjósti ótrúlega margra
félaga og málefna sem hann sinnti af miklum dugnaði og trúmennsku. Helgi var oft í
fararbroddi, kveikti eldinn en fól hann svo öðrum er nýjar hugmyndir kölluðu hann til
annarra verka. Hann var fjölhæfur listamaður, leikari, listmálari, myndskeri, vel ritfær og
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mjög mælskur. Hvað sem hann tók sér fyrir hendur vildi hann deila með öðrum og
honum var einkar lagið að skapa jákvæða stemningu. Sá félagsskapur sem næst hjarta
hans stóð var skátafélagið en hann var einn af stofnendum Heiðabúa. Eins og sönnum
skáta sæmdi vildi hann leggja lið góðum málum og annar ríkur strengur í félagsskapnum
var náttúran: í öræfafegurð fjallanna og kyrrð fann hann sig á sérstakan hátt heima.
segir sr Björn Jónsson um Helga. Helgi S. Jónsson fluttist til Keflavíkur 25 ára gamall með
dívaninn sinn og bókakassa í farteskinu. Hann hafði tekið virkan þátt í róttækum
þjóðernisflokki sem barðist við kommúnista undir hakakrossfánum rétt áður en hann
flutti til Keflavíkur.
Listaverkin 43 sem sýnd voru á sýningunni voru af ýmsu tagi, málverk, teikningar,
litkrítarmyndir, kolateikningar og skúlptúrar. Þau voru unnin á árunum 1939-1978 og var
safnað saman frá ýmsum áttum. Listasafnið átti nokkur verk og síðan var auglýst eftir
verkum hjá vinum og vandamönnum og úr þeim var svo valið það sem sýnt var.
Sýningarstjórinn var listakonan Sossa en hún þekkti Helga S. vel á sínum tíma. Sýningin
var vinsæl af heimafólki og í tengslum við sýninguna var haldið málþing um listamanninn
þar sem sagðar voru sögur af honum og alls kyns uppýsingum safnað. Sjá nánar í
rannsóknarkaflanum (4.5)
3.3.5

HIROSÍMA, NAGASAKI

Kjarnorkuárásirnar á Hírósíma og Nagasaki árið 1945 og afleiðingar þeirra.
Þriðjudaginn
6.
nóvember
opnaði
fræðsluog
ljósmyndasýning
um
kjarnorkusprengjurnar sem varpað var á Hírósíma og Nagasaki árið 1945, margvíslegar
afleiðingar þeirra og viðleitni alþjóðasamfélagsins til að vinna gegn útbreiðslu
kjarnavopna. Um er að ræða sýningu sem opnuð var í Reykjavík þann 9. ágúst sl. og fór
síðan til Akureyrar í október. Sýningin samanstóð af 50 veggspjöldum með ljósmyndum,
teikningum og textum á íslensku og ensku og fjallaði á áhrifamikinn hátt um geigvænleg
áhrif kjarnorkusprengjanna á íbúa og mannvirki í Hírósíma og Nagasaki. Alls létust strax
eða á fyrstu mánuðunum eftir að sprengjurnar féllu um 214.000 manns og álíka margir
hafa fram til ársins 2012 látist af eftirköstum kjarnorkuárásanna. Enn þjást um 227.500
manns, sem bjuggu í Hírósíma og Nagasaki árið 1945, vegna sjúkdóma sem raktir eru til
sprenginganna. Á sýningunni var m.a. fjallað um skammtíma- og langtímaáhrif
kjarnorkusprenginga á líf og heilsu, um kjarnorkusprengjur, áhrif tilrauna með
kjarnavopn á menn og dýr og um tilraunir til samningagerðar á alþjóðavettvangi um
takmörkun og eyðingu kjarnavopna.
Sýningin kom til Íslands á vegum The Nagasaki National Peace Memorial Hall for the
Atomic Bomb, sem starfar á vegum japanska velferðarráðuneytisins og hefur það
hlutverk að vinna með fræðslu og upplýsingamiðlun að því markmiði að
kjarnorkuvopnum verði aldrei beitt aftur og að varðveita minningu þeirra sem létust í
kjarnorkuárásunum eða af afleiðingum þeirra. Samstarfsaðilar á Íslandi voru:
Utanríkisráðuneytið, Listasafnið í Duushúsum í Reykjanesbæ, fræðslusvið
Reykjanesbæjar, Borgarbókasafn Reykjavíkur, Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í
erlendum tungumálum við Háskóla Ísl., Menningarhúsið Hof á Akureyri, Listasafn Rvk.,
Íslensk-japanska félagið, Samstarfshópur friðarhreyfinga, Takanawa ehf., sendiráð
Íslands í Japan og sendiráð Japans á Íslandi.
Nemendur 9. og 10. bekkja á Suðurnesjum fengu sérstakt boð um að koma í heimsókn
og vinna sérstök nemendaverkefni sem fylgdu sýningunni. Tæplega 300 nemendur þáðu
boðið og þar fyrir utan komu um 1.000 manns í húsið á meðan sýningunni stóð.
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Nemendur úr Akurskóla leysa verkefni á sýningunni Hírósíma og Nagasaki

3.4 BRYGGJUHÚS DUUSHÚSA. ERLINGUR JÓNSSON
Árið 1991 var sú ákvörðun tekin í bæjarstjórn Keflavíkur að útnefna í fyrsta sinn
bæjarlistamann. Erlingur Jónsson varð fyrstur til að hljóta útnefningu og var hann
sæmdur heiðursnafnbótinni Listamaður Keflavíkur sem nú kallast Listamaður
Reykjanesbæjar. Mönnum þótti Erlingur vel að þessu kominn þar sem hann hafði í
áratugi unnið að listsköpun í þágu bæjarbúa, bæði að eigin verkum og ekki síður sem
áhrifavaldur ungra og upprennandi listamanna í bænum en hann starfaði lengi sem
kennari við grunnskóla bæjarins og var einnig frumkvöðull Baðstofunnar sem var
vettvangur eldri nemenda í myndlist.
Með sýningu á Ljósanótt á nokkrum verkum Erlings, í ófullgerðum sal Bryggjuhússins,
voru kynntar þær hugmyndir menningarráðs, að í framtíðinni muni Listasafn Erlings
Jónssonar verða eitt af söfnunum í Duushúsum og þar verði ávallt hægt að ganga að
verkum hans vísum. Eftirtaldir 14 skúlptúrar voru á sýningunni sem stóð út september.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lúður, marmari serpentin
Eldliljan, brons á steinsúlu
Lífsins tré, stál á steinundirstöðu
Gagnrýnandinn, stál
Fulltrúi á fiskiþingi, járn
Íslands Hrafnistumenn, stál
Fiskur, járn á viðarundirstöðu

8. Gapið, marmari, serpentin
9. Gollý, marmari, serpentin
10. Gagnrýnandinn, viður
11. Njörður, epoxy á steini
12. Heiðurshjón, stál
13. Starfslokasamningur, brons, stál
14. Fuglinn Fönix, stál á viðarplötu

Í Reykjanesbæ má víða sjá önnur verk eftir Erling Jónsson og var gestum bent á
bæklinginn um útilistaverk bæjarins sem lá frammi og voru þeir hvattir til að leggja leið
sína um bæinn og njóta verkanna í eðlilegri umgjörð.
3.5 AÐRAR SÝNINGAR
Samkvæmt sýningarstefnu safnsins er gert ráð fyrir aðkomu safnsins að sýningarhaldi
annars staðar í bæjarfélaginu en í föstu sýningarhúsnæði safnsins. Þessi aðkoma fer
fram með ýmsum hætti og á ýmsum tímum t.d. við útvegun á sýningarhúsnæði, aðstoð
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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. Gert er grein fyrir þeim listamönnum og sýningum sem
voru í húsnæði á vegum bæjarins á Ljósanótt hér að neðan.
3.5.1

GAMLA BÚÐ

Stefán Jónsson, heimamaður og frístundamálari til margra ára, var með sýningu á
verkum sínum sem voru fjölmörg og af fjölbreyttu tagi. Sýningin féll í góðan jarðveg og
Stefán seldi megnið af verkum sínum.
3.5.2

FISCHERSBÚÐ:

Margs konar handverk, unnið af Haraldi Gunnarssyni, aðallega skart og mósaík var til
sölu á vinnustofu Haraldar í Fischershúsi.
3.5.3

HF-HÚSIÐ, ÝMSIR LISTAMENN AF SUÐURNESJUM OG VÍÐAR:

Jón Hilmarsson sýndi ljósmyndir úr Skagafirði undir yfirskriftinni Ljós og náttúra
Norðurlands, Vigdís Heiðrún Viggósdóttir, ljósmyndanemi, sýndi ljósmyndir undir
yfirskriftinni Með eigin augum og í sama sal var sýningin Sjávarvættir, steinskúlptúrar
eftir Jóhann Dalberg. Pierre Alain Barichon sýndi málverk og margs konar handverk og í
sama sal sýndi Eygló Gunnþórsdóttir málverk. Þá var sýning á málverkum félaga úr
Vogaakademíunni.
3.6 SÝNINGIN ÖRLÖG GUÐANNA
Sýningin Örlög guðanna fjallar um norræna goðafræði. Hún var keypt til Reykjanesbæjar
og sett upp á efri hæð sýningarhússins í Víkingaheimum á fyrri hluta árs 2012 og opnaði í
byrjun apríl. Þarna eru raktar ýmsar þekktar sögur af norrænu goðunum með aðstoð
einstakra leikmynda eftir listakonuna Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur, tónlist eftir Hilmar
Örn Hilmarsson allsherjargoða ásamt hljóðleiðsögn á fjórum tungumálum sem Ingunn
Ásdísardóttir þjóðfræðingur hefur tekið saman. Gesturinn er leiddur í gegnum þennan
forna hugmyndaheim og goð og goðheimar birtast ljóslifandi á myndrænan og
nýstárlegan hátt þar sem myndlist, frásögn og tónlist fléttast saman í eina heild.
Sýningin er samin og unnin af íslenskum samtímalistamönnum og norrænufræðingum
sem ná að skapa skemmtilegt listaverk um fornan menningararf. Sýningin hefur notið
mikillar hylli og mun standa um óákveðinn tíma í þessu sýningarrými í Víkingaheimum,
íslenskum og erlendum gestum til ánægju og fróðleiks.
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Úr sýningunni Örlög guðanna í Víkingaheimum.

4. ÚTGÁFA, MIÐLUN OG RANNSÓKNIR
4.1 SAMSKIPTAMIÐLAR
4.1.1

VEFUR: REYKJANESBAER.IS/LISTASAFN

Meginefni vefsins eru upplýsingar um safnið sjálft, safneignina og ýmis verkefni sem
unnin eru í tengslum við safnið s.s. Listaskóla barna, Listahátíð barna og List án
landamæra. Einnig má sjá umfjöllun og myndir tengdar þeim sýningum 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 var opnaður 2004 og er í sífelldri endurskoðun.
Umsjónarmaður vefsins er Guðlaug María Lewis fræðslufulltrúi listasafnsins.
4.1.2

FACEBOOK

Listasafnið notar Facebook markvisst í að koma viðburðum og starfsemi Listasafnsins 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 424 aðdáendur á Facebook og hefur þeim g fjölgað
um 71 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
Listasafnið gaf út þrjá 36 síðna bæklinga, tvo 6 síðna bæklinga og einn 10 síðna bækling í
tengslum við hinar sex aðal sýningar í Listasal í Duushúsum. Í hverjum bæklingi var gerð
grein fyrir viðkomandi listamanni/mönnum og verkum hans/þeirra. Listfræðingar,
listamenn eða annað fagfólk var fengið til að skrifa texta um sýningarnar og er textinn
þýddur og birtur bæði á íslensku og ensku. Eftirtaldir aðilar skrifuðu textana þetta árið:
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Aðalsteinn Ingólfsson, Aðalheiður Eysteinsdóttir, Guðbrandur Siglaugsson, Einar Falur
Ingólfsson, Inga Þórey Jóhannsdóttir og Valgerður Guðmundsdóttir. Myndir eru allar í
lit og teknar af eftirfarandi ljósmyndurum: Oddgeiri Karlssyni, Arnari Ómarssyni o.fl.
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 prentaðir 1000 eintök. Ekki voru prentuð boðskort á þessu ári
heldur aðeins send út tölvuboðskort. Auglýsingaplaköt voru prentuð í tengslum við allar
sýningarnar. Stór einblöðungur í fimmbroti, lit og 2000 eintökum tengdur Listahátíð
barna var gefinn út s.l. vor.
4.3 SKRÁNING SAFNKOSTSINS OG FORVARSLA
Safnkosturinn telst nú fullskráður í þar til gerðan gagnagrunn og vitneskja um
staðsetningu hvers verks á að vera ljós. Það hefur þó komið í ljós að ýmsir hnökrar
leynast í skráningunni og er þar helst um að kenna að ekki liggja alltaf fyrir nógu
haldgóðar upplýsingar um verkeignina frá því áður en skráning hófst. Verkefninu er því
ekki lokið þó öll safneignin teljist formlega fullskráð. Sífellt er leitað fyllri upplýsinga um
verkin og þær skráðar jafn óðum í gagnagrunninn. Til eru tölvutækar myndir af öllum
verkum og eru þær aðgengilegar í gagnagrunninum.
Í farvatninu er sameiginlegur gagnagrunnur fyrir listasöfnin í landinu en sú ákvörðun
hefur verið tekin að láta þróa Sarp fyrir listasöfnin en hann hefur hingað til þjónað
minjasöfnum. Hans er beðið með eftirvæntingu, þar sem skráningarmál virðast
aðkallandi hjá mörgum safnanna og er Listasafn Reykjanesbæjar engin undantekning frá
því. Við fengum styrk frá Safnaráði á síðasta ári sem einmitt var notaður til að vinna
undirbúningsvinnuna fyrir yfirfærsluna.
Stærstur hluti listaverkanna sem áður var í bráðabirgðageymslum á Tjarnargötu 12 og
Hafnargötu 57 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.
Ákveðið er að fá sérfræðing til að taka út þá vinnu sem búið er að vinna í
safngeymslunum til að gefa okkur ráð í sambandi við forvörsluna og framhaldið. Þetta
er unnið í samráði við Byggðasafn Reykjanesbæjar.
4.4 LEIÐSAGNIR
Leiðsögn listamanns eða sýningarstjóra er fastur liður í tengslum við miðlun sýninganna
auk þeirra kynninga sem starfsmenn safnsins veita á hverju sýningartímabili. Aðalheiður
Eysteinsdóttir, Jón Axel og Þorbjörg Höskuldsdóttir voru öll með listamannsleiðsögn á
sínum sýningum, Aðalsteinn Ingólfsson sýningarstjóri var með leiðsögn á
sumarsýningunni og Inga Þórey Jóhannsdóttir var með leiðsögn á Ljósanætursýningunni.
Auk hennar kynntu listamenn LJósanætursýningarinnar verk sín tvisvar sinnum.
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Jón Axel Björnsson með leiðsögn um sýningu sína, Tilvist

4.5 SÖFNUN HEIMILDA
Hverri einustu sýningu í listasalnum fylgir mikil heimildaöflun. 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.
Einnig er fram haldið þeirri heimildavinnu um myndlist og myndlistarmenn á
Suðurnesjum sem hófst árið 2004. Í tengslum við þá vinnu var á Ljósanótt sett upp
sýning í samstarfi við Byggðasafnið um líf og starf Helga S. Helgi var mikill
menningarforkólfur hér í bæ og m.a. öflugur frístundamálari. Hann lét eftir sig fjölda
verka sem ekki var vitað hvar lágu. Ákveðið var að reyna að ná saman á sýningu því sem
hægt væri og með aðstoð fjölskyldu og vina tókst að safna 43 listaverkum á sýninguna í
Bíósal Duushúsa. Öll þessi verk voru síðan mynduð og skráð og eigandasaga könnuð.

4.6 MÁLÞING. LISTASAFN REYKJANESBÆJAROG SJÓNLISTIR Í BÆJARFÉLAGINU
Laugardaginn 6. október var haldið málþing í Bíósal Duushúsa í tengslum við sýninguna
Allt eða ekkert. Fulltrúar listasafnsins, Félags myndlistarmanna í Reykjanesbæ og
Ljósops, félags áhugaljósamyndara höfðu framsögu og veltu m.a. fyrir sér hlutverki,
stöðu og stefnu safnsins annars vegar og hlutverk grasrótarhreyfingar í sjónlistum hins
vegar. Forstöðumaður safnsins fór í byrjun þingsins yfir þá þætti og reglur sem hefðu
áhrif á stefnu safnsins og nauðsynlegt væri að vinna eftir:
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Hvert sækir safnið starfsreglurnar?
• Safnalög Íslands, ný lög í janúar 2013
• Safnastefna Íslands, endurskoðun 2012-1014
• Menningarstefna Reykjanesbæjar 2008- 2018
• Stofnskrá Listasafns Reykjanesb,endursk. 2011
• Söfnunarstefna Listasafns Rnb., endurskoðuð 2011
• Sýningarstefna Listasafns Rnb., endurskoðuð 2011
• Starfsstefna Listasafns Rnb. 2011-2015
• Starfsáætlun Listasafns Rnb. 2012
• Framtíðarsýn Reykjanesbæjar til 2015
Margt var rætt og framtíðarsýn safnsins augljóslega ofarlega í huga myndlistarfólks á
svæðinu. Fólki þótti aðstaða til myndsköpunar mjög góð hér á svæðinu en
Reykjanesbær leigir út nokkrar litlar vinnustofur gegn vægu verði auk þess sem félögin
hafa góða aðstöðu til námskeiðahalds og sýninga í Listasmiðjunni og Svarta pakkhúsinu.
Eftir spjallið gengu listamenn sem áttu verk á sýningunni með gestum um sýninguna og
kynntu verk sín.
4.7 SAFNKENNSLA
Eins og áður hefur sérstök áhersla verið 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.
Á árinu komu um 1.150 nemendur í heimsókn sem er um 40% aukning frá árinu 2011
þegar um 700 nemendur sóttu húsin heim. Skipting nemanna var þannig að um 300
þeirra voru leikskólanemar sbr. við 145 árið áður, grunnskólanemar voru um 700 sbr. við
400 árið áður og framhaldsskólanemar um 150 sbr. við 135 árið áður.
Af þessum hópi fengu ríflega 800 nemendur formlega leiðsögn um sýningar í húsinu
miðað við 400 árið áður. Við þetta bættust heimsóknir í tengslum við listahátíð barna
sem voru ríflega 2.500 sem er svipaður fjöldi og árið 2011 þegar þær voru 2.300.
Langflestir komu til að skoða sýningu Aðalheiðar Eysteinsdóttur, Á bóndadag, eða
tæplega 600 nemendur. Þá komu um 300 nemendur til að skoða Hírósíma og Nagasaki
sýninguna. Aðrar sýningar hlutu mun minni aðsókn og sumar enga.
Samtals voru þetta því um 3.600 manns sem koma í húsin á vegum skólanna sinna sem
er nokkur fjölgun frá 2011 þegar þeir voru um 3.000.

4.8 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. Ekki er annað að sjá en að þetta veki verðskuldaða athygli þar sem allt efni
sem lagt er fram með verkunum klárast í hvert sinn.
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Þau verk sem prýddu landgang flugstöðvarinnar árið 2012 voru eftir myndlistarmennina
Aðalheiði S. Eysteinsdóttur, en þeir skúlptúrar sem þar voru sýndir undir heitinu
Ferðalangar, töldust til 35. sýningar Aðalheiðar í 50 sýninga röð sem ber yfirskriftina
Réttardagur. Þá var sýnt olíuverk eftir Jón Axel Björnsson, 2 pennateikningar, Andlit,
prentaðar á striga eftir Jón Ágúst Pálmason, 2 akrýlverk eftir Þorbjörgu Höskuldsdóttur,
Hreggnasi og Hásalir og ljósmynd, Arnbjörg Ísleifsdóttir, eftir Báru Kristinsdóttur.

Sýningarsvæði Listasafnsin í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Frá sýningunni Ferðalangar.

5. ÖNNUR VERKEFNI
5.1 LISTASKÓLINN
Markmið listaskólans er að skapa börnum í sveitarfélaginu tækifæri til þátttöku í listrænu
og skapandi starfi.
Listaskólinn er rekinn af Reykjanesbæ 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 staðið fyrir námskeiðum yfir vetrartímann en aðsókn á þau námskeið
hefur þó verið frekar dræm. Áfram verða þó gerðar tilraunir til slíks starfs.
Gengið var frá ráðningu tveggja leiðbeinenda við skólann s.l. vor, þeirra Jónu Guðrúnar
Jónsdóttur leikkonu og leiklistarkennara við FS og Magnús Val Pálsson, myndlistarmann,
grafískan hönnuð og leiðbeinanda í myndlist við Akurskóla. Það hefur verið aðalsmerki
námskeiðanna að vera með fagfólk sem leiðbeinendur og mikilvægi þess er undirstrikað
hér. Þeim til aðstoðar voru 5 nemendur vinnuskólans.
Boðið var upp á 1 þriggja vikna námskeið, 11. – 29. júní, fyrir þátttakendur á aldrinum 7
til 13 ára líkt og síðasta sumar. Námskeiðið stóð 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.
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Atriði á listahátíð Listaskólans sumar 2012

30 pláss voru í boði á námskeiðinu líkt og síðasta sumar. Þegar upp var staðið urðu
þátttakendur alls 35 og þá var búið að mæta eftirspurninni. Þátttakendum í Listaskólann
fjölgaði lítillega frá árinu 2011 þegar þeir voru 30 en fækkar þó miðað við það þegar
mest var. T.d. voru 76 þátttakendur árið 2009 á tveimur námskeiðum. Tilfinningin var þó
sú að hægt hefði verið að fylla annað námskeið með góðri auglýsingu ef leiðbeinendurnir
hefðu boðist í lengri tíma sem þeir gerðu því miður ekki. Ástæðan er m.a. sú að þetta var
gæðanámskeið sem boðið var upp á með toppfólki sem hélt virkilega vel utan um hópinn
og það hlýtur að spyrjast út.
Lykillinn að velgengni Listaskólans liggur auðvitað fyrst og fremst í leiðbeinendunum sem
stýra starfinu. Gallinn er sá að töluverð óvissa getur ríkt um þá allt fram á síðustu stundu.
Við höfum þó verið sérlega heppin með fólk. Í sumar var boðið upp á mjög metnaðarfullt
námskeið, með fjölbreyttum verkefnum þar sem hugað var að þörfum hvers og eins
barns. 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. G.M.L
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Frá námskeiði hjá Aðalheiði Eysteinsdóttur sem Listasafnið stóð fyrir fyrir list- og verkgreinakennara á Suðurnesjum.

5.2 LISTAHÁTÍÐ BARNA
Listahátíð barna er samstarfsverkefni Listasafns Reykjanesbæjar, allra 10 leikskóla og
allra 5 grunnskóla bæjarins og var haldin í 7. sinn dagana 10.- 24. maí. Styrkur í verkefnið
kr. 800.000 fékkst úr menningarsjóði Suðurnesja og var forsenda þess að kleift var að
halda hátíðina.
Yfirskrift leikskólahluta hátíðarinnar 2012, Sögur og Ævintýri, var valin í október 2011 og
þá hófst einnig formlegur undirbúningur. Ákveðið var að breyta Listasalnum í
Ævintýraskóg og hver deild á öllum leikskólum bæjarins skapaði 1 tré (þrívítt verk) í
skóginn. Skólarnir völdu sér síðan sögur og ævintýri til að vinna með og útbjuggu ýmis
konar listaverk í tengslum við þær sem sett voru upp í Listasalnum. Lýsing var hönnuð
inn í salinn, sérstök skógarhljóð búin til sem spiluð voru af geisladiski á sýningunni,
speglar festir upp í salinn til að auka á dýpt skógarins og skjávarpar nýttir til að varpa upp
skógarteikningum barnanna á veggi. Salurinn var myrkvaður að hluta til og leitast var við
að skipta skóginum upp í dimman og drungalegan annars vegar og bjartan og fallegan
hins vegar.
Í Bíósal voru myndverk eftir hvern leikskóla og smiðja. Útbúin var búningasmiðja þar sem
börnin gátu klætt sig upp í hina ýmsu búninga og brugðið sér í margvísleg gervi. Litlu
sviði var komið fyrir í salnum og spegli þar sem börnin gátu skoðað sig í fullum
herklæðum. Leikskólarnir sjálfir lögðu til búningana í þetta verkefni. Það sem eftir varð
að lokinni smiðjunni var afhent Leikfélagi Keflavíkur til afnota. Myndbandsverk voru
unnin í hverjum skóla og sett saman í eitt sameiginlegt verk sem var látið rúlla á stóru
tjaldi í Bíósal.
Opnunardagskrá hátíðarinnar var jafnframt opnunaratriði Barnahátíðar sem haldin var í
bænum þessa daga. Við opnunina mættu elstu börn leikskólanna og sungu börnin
nokkur lög auk þess sem kennarar af Hjallatúni fluttu leikrit um Búkollu. Þá setti Árni
bæjarstjóri hátíðina formlega. Þá daga sem hátíðin stóð kom hver skóli í heimsókn hluta
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úr degi og hélt sína dagskrá með sínu fólki og gestum. Um 2.800 gestir sáu sýninguna þá
15 daga sem hún stóð.
Í þriðja sinn var einnig lagt af stað með verkefnið Listaverk í leiðinni sem er
samstarfsverkefni Listasafnsins og allra 5 grunnskóla Reykjanesbæjar og hluti af
Listahátíð barna. Markmið verkefnisins Listaverk í leiðinni er að gera list- og verkgreinum
hærra undir höfði og koma á framfæri því góða starfi sem unnið er í grunnskólum
bæjarins á þeim vettvangi. Ekki síður er markmiðið að auka metnað hjá þeim nemendum
sem hafa hæfileika á þessu sviði, skapa þeim vettvang til að þeirra starf fái að njóta sín
og að veita þeim viðurkenningu með því að sýna verk þeirra á fjölförnum stöðum í
bæjarfélaginu. Um leið er lífgað upp á bæinn og verkin sýnd bæjarbúum til ánægju og
yndisauka.
Hugmyndin er sú að listgreinakennarar haldi til haga nemendaverkum sem þeir telja
ástæðu til að sýna á listahátíðinni. Ekki er ætlast til að verk séu unnin sérstaklega fyrir
sýninguna. Í ár var sú leið farin að úthluta hverjum skóla sýningarsvæði fyrirfram og gafst
það vel. Með því móti gátu kennarar valið verk á sýninguna sem hæfði staðnum. Einnig
var ákveðið að hafa einn sameiginlegan sýningarstað þar sem sýnishorn væru frá
hverjum skóla og kynning á öðrum sýningarstöðum. Þessi staður var Krossmói,
sameiginlega rýmið fyrir framan Nettó , sem er auðvitað í mikilli alfaraleið. Þetta gafst
vel.
Aðkoma menningarsviðs 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 kostnaði við verkefnið, öðrum en þeim sem verður til við
listsköpunina sjálfa.
Listahátíð barna er sérlega skemmtilegt verkefni sem er nú að slíta barnsskónum.
Ótalmargt fólk, börn og fullorðnir, í Reykjanesbæ kemur að þessu verkefni með beinum
hætti sem gerir það einstakt. Það er víst að Listahátíð barna er verkefni sem á aðeins
eftir að þroskast og dafna eins og þátttakendurnir í því. G.M.L.
5.3 LIST ÁN LANDAMÆRA
Sveitarfélögin á Suðurnesjum tóku í ár þátt í Listahátíðinni List án landamæra í fjórða
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. 1.200.000. 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 Jenný 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.
Tekin var ákvörðun um að auglýsa eftir þátttakendum í sviðsverk í Frumleikhúsinu undir
stjórn Bylgju Dísar Gunnarsdóttur, Hennings Emils Magnússonar og Emils Freyssonar.
Um það bil 10 manna hópur skráði sig til þátttöku, samdi eigið verk og sýndi tvisvar
sinnum fyrir fullu húsi í Frumleikhúsinu þann 5. og 6. maí auk þess sem hópurinn kom
fram sem atriði á Geðveiku kaffihúsi á sumardaginn fyrsta. Þetta verkefni vatt nokkuð
upp á sig og hluti hópsins kom fram á fleiri hátíðum í kjölfarið svo sem á 17. júní og
Ljósanótt.
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Björgin, geðræktarmiðstöð, tók ákvörðun um að setja á fót Geðveikt kaffihús á
sumardaginn fyrsta, 19. apríl, í Svarta pakkhúsinu, með uppákomum, sýningum og sölu á
myndlist og handverki. Rut Ingólfsdóttir tók að sér uppsetningu á kaffihúsinu og
sýningarstjórn. Félagar í Björginni sáu um framleiðslu á veitingum en nutu dyggrar
aðstoðar Hæfingarstöðvarinnar og aðstandenda verkefnisins Listar án landamæra við
framreiðslu, vöfflubakstur o.fl.

Frá Geðveiku kaffihúsi á List án landamæra

Í heildina litið gekk hátíðin og undirbúningur 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 ekki fær 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. G.M.L.

6. HÚSNÆÐI, OPNUNARTÍMI, STARFSFÓLK OG GESTAFJÖLDI
6.1 HÚSNÆÐI OG OPNUNARTÍMI
Listasafnið er rekstraraðili Duushúsanna sem eru menningar- og listamiðstöð
Reykjanesbæjar. 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 byggt 1878, hafa
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haldið áfram þó hægt fari og í ár voru klæddir veggirnir á neðstu hæðinni og smíðuð
bráðabirgða brú yfir portið á milli salanna. Styrkur úr Húsafriðunarsjóði kr. 1.200.000 og
styrkur frá Menningarsjóði Suðurnesja að upphæð kr. 2.000.000 var nýttur í þessar
framkvæmdir sem kostuðu 13.400.000 og var restin greidd af Reykjanesbæ.
6.2 STARFSFÓLK
Fastráðið starfsfólk:
1. Valgerður Guðmundsdóttir skipar stöðu forstöðumanns,
100 % staða
2. Guðmundur Ingi Hildisson, umsjónarmaður,
100 % staða
3. Guðlaug María Lewis, fræðslufulltrúi,
100 % staða
Lausráðið starfsfólk:
4. Pálmi Ketilsson, hlutastarf við safnvörslu í Duushúsum
5. Sveinn Enok Jóhannsson, hlutastarf við safnvörslu í Duushúsum
6. Maríanna Ástmarsdóttir, hlutastarf við safnvörslu í Duushúsum
Verkefnaráðið fólk:
9. Jóna Guðrún Jónsdóttir kennari við Listaskólann
10.Magnús Valur Pálsson kennari við Listaskólann
11.Aðalsteinn Ingólfsson situr í listráði safnsins og tekur að sér sýningarstjórn
12.Inga Þórey Jóhannsdóttir situr í listráði safnsins og tekur að sér sýningarstjórn.
Að auki hefur starfsfólk Byggðasafns aðstoðað við uppsetningu sýninga og afleysingar við
safnvörslu. Þeir eru Guðbjörn Friðbjörnsson, 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 en stendur nú í stað á milli ára í um 37.000 gestum.
Skýringuna má m.a. finna í því að árið 2011 var opunartíminn skertur um klukkustund á
dag á virkum dögum og fækkun gesta í raun í réttu hlutfalli við skerðingu
opnunartímans.
Mánuður
Jan
Feb
Mars
Apríl
Maí
Júní
Júlí
Ágúst
Sept
Okt
Nóv
Des
Samtals

2012
1045
1.487
2.487
1.078
3.288
1020
803
3.753
18.008
1.234
1214
1.621
37.038

2011
974
1.137
2.119
2.117
2.987
864
711
1.012
21.552
1.061
870
1.728
37.132
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Breyting
7%
31%
17%
-49%
10%
18%
13%
271%
-16%
16%
40%
-6%
0%
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6.4 SKIPTING GESTA
Þegar tilgangur heimsókna gesta er skoðuð betur kemur í ljós að rúm 80% af
heildarfjölda gesta á árinu komu til að skoða sýningar í húsinu og viðburði tengda þeim.
um 10% koma til að sækja eða leika á tónleikum og um 10% koma í öðrum tilgangi t.d. til
að sækja fundi, móttökur eða annað.

9%
8%
83%

Tónleikar
Annað
Sýningar

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. Þessir styrkir skila því að safnið getur enn verið með
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öfluga útgáfu og staðið fyrir ýmsum skemmtilegum verkefnum fram yfir það allra
nauðsynlegasta. Tilraun safnsins til að afla sértekna með því að leigja út listaverkin
skilaði ekki tilætluðum árangri og var því hætt.
Heildarveltan 2012 var 32.750.000 og skiptist á eftirfarandi lykla: Listasafn 19.300.000,
Listaskóli barna 750.000, Listaverk bæjarins 1.000.000, Duushús 11.700.000. Ýmsir
styrkir voru 4.800.000 milljónir og þar af 2.000.000 frá ríki og 800.000 frá
Menningarsjóði Suðurnesja sem einnig styrkti Listahátíð barna um 800.000 og List án
landmæra um 1.200.000.

8. LOKAORÐ
Listasafn Reykjanesbæjar er eina listasafnið á Suðurnesjum og sem slíkt hefur það
miklum skyldum að gegna og í mörg horn að líta. Í ársskýrslunni eru rakin helstu
verkefnin og reynt að tína til helstu samstarfsaðila. Safnið hefur frá fyrstu tíð stutt við
margvísleg verkefni tengd listum og menningu og skipar nú orðið stórt hlutverk í
menningarlífi svæðisins. Fyrir utan metnaðarfullt sýningarhald, en safnið stóð fyrir 11
sýningum á árinu, 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 fésbókar síðu og fjölda fréttatilkynninga sem sendar eru út við öll tilefni. Rúmlega
þúsund nemendur komu í skipulagðar skólaheimsóknir árið 2012 auk fjölda gesta sem
nýttu sér leiðsagnir listamanna og sýningarstjóra og alls komu 37.000 gestir í safnið árið
2012 sem er sami fjöldi og árið áður.
Starfsfólk safnsins hefur haft verkstjórn í tveimur stórum verkefnum sem tengjast fjölda
annarra stofnana og er þar átt við Listahátíð barna og List án landamæra en báðir
viðburðirnir hafa endað í stórum myndlistarsýningum sem teygja sig langt út fyrir
húsnæði safnsins. Bæði þessi verkefni eru styrkt af Menningarsjóði Suðurnesja sem
einnig styrkti almennt sýningarhald safnsins. Þessar styrkveitingar, auk styrkja frá
Safnasjóði, gerðu það að verkum að ýmis verkefni safnsins voru viðameiri en annars
hefði verið, núna á tímum mikils aðhalds og endurskipulagningar. Takmarkað fjármagn
hefur gert málið snúnara og erfiðara er að halda uppi metnaðarfullri starfsemi en
starfsfólkið allt, bæði fastráðið og verkefnaráðið, hefur með mikilli útsjónarsemi náð að
ljúka verkefnum ársins með stæl.
Safnkosturinn er allur myndaður og skráður í þar til gerðan gagnagrunn sem miðar að því
að auðvelda yfirfærslu upplýsinganna í Sarp, sameiginlegan gagnagrunn allra safna á
Íslandi, um leið og sá grunnur verður tilbúinn. Haldið var áfram að safna upplýsingum
um myndlistarlíf fyrri tíma í bæjarfélaginu og m.a. haldin ein söguleg listsýning á verkum
eins vinsælasta frístundamálara Suðurnesja.
Skemmtilegt málþing var haldið í október þar sem starfsmenn og áhugamenn um
myndlist komu saman og ræddu framtíðarsýn safnsins og hlutverk þess í sjónlistum á
svæðinu. Niðurstaða þingsins var sú að safnið hefði staðið vel undir væntingum og óskað
eftir því að það hefði áfram forystu um ýmis verkefni tengd myndlist á Suðurnesjum.

Reykjanesbæ, 15. febrúar 2013
Valgerður Guðmundsdóttir
Forstöðumaður Listasafns Reykjanesbæjar
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