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Samantekt


Listasafn Reykjanesbæjar er eina listasafnið á Suðurnesjum.



Safnaukinn 2013 samanstóð af 16 nýjum verkum og er safneignin nú orðin 614 verk.



12 sýningar settar upp á vegum safnsins á árinu. 6 í Listasal, 3 í Bíósal Duushúsa, 1 í Bryggjuhúsi
Duushúsa, 1 í anddyri Duushúsa og 1 utandyra.



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



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



Safnkostur telst fullskráður. Yfirfærsla hefst í sameiginlegan gagnagrunn fyrir listasöfnin í landinu,
Sarp.



2.000 nemendur heimsóttu safnið sem er tæplega 100% aukning á milli ára.



Verk eftir 6 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 sex verkefnaráðinna.



Gestum fækkaði aðeins á milli ára, tæplega 35.000 gestir (37.000 árið 2012)



90% gesta kemur í þeim tilgangi að skoða sýningarnar.



Heildarvelta var 40.684.000
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1. FORSAGA OG HLUTVERK
Eiginleg safnastarfsemi í Listasafni Reykjanesbæjar hófst í apríl 2003. Þá var opnaður
góður sýningarsalur í Duushúsum sérstaklega ætlaður Listasafninu og einnig var unnin
stofnskrá, starfsfólk var ráðið og safnið fékk sjálfstæðan fjárhag. Listasafn Reykjanesbæjar
var þar með orðin sjálfstæð stofnun í bæjarfélaginu og eitt af þremur söfnum bæjarins.
Segja má að Listasafn Reykjanesbæjar hafi þó verið til sem hugmynd, frá sameiningu
sveitarfélaganna Njarðvíkur, Hafnahrepps og Keflavíkur árið 1994. Á þeim tíma var þó
varla hægt að tala um eiginlegt listasafn heldur aðeins utanumhald á listaverkaeign
bæjarins.
Listasafn Reykjanesbæjar er ennþá eina listasafnið á Suðurnesjum og skipar því stórt
hlutverk í menningarlífi svæðisins. Megin hlutverk Listasafnsins er að varðveita listaverk
Reykjanesbæjar, safna nýjum verkum samkvæmt söfnunarstefnu, skrá verkin og rannsaka
sögu þeirra og myndlistar á svæðinu og miðla þeirri þekkingu til heimamanna og annarra
eftir bestu getu og standa fyrir öflugu sýningarstarfi. Ný stofnskrá var samþykkt í
menningarráði Reykjanesbæjar 14. september 2010 og var svo endurskoðuð í nóvember
2013. Starfsáætlun 2012 -2015 var samþykkt í menningarráði Reykjanesbæjar í október
2011. Listasafn Reykjanesbæjar sótti um formlega gildingu til menntamálaráðneytisins í
nóvember 2013 samkvæmt nýjum safnalögum og hlaut gildingu í febrúar 2014.

Frá opnun sýningarinnar Lög unga fólksins á janúar 2013

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 2013 var kr. 1.400.000 úthlutað til almennra
listaverkakaupa sem jafnframt átti að notast til viðgerða á verkum og voru kaupin í
samræmi við það. Safninu bárust 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 og var ráðinn sérstakur
starfsmaður, Gunnhildur Þórðardóttir, í þrjá mánuði til að undirbúa þann flutning.
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. Gert er ráð fyrir
að söfnunarstefnan verði endurskoðuð haustið 2014.
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 2013
Safnaukinn 2013 samanstóð af 16 nýjum verkum og er safneignin nú orðin 614 verk.
Benda má á að heildarfjöldi verka hefur aðeins lækkað frá síðasta ári sem skýrist af
nokkrum breytingum sem gerðar voru á fyrri skráningum í grunninum og við það losnaði
töluvert af númerum sem nýtt voru til skráningar á nýjum verkum.
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Heiti verks + ártal

Fengið

1 Davíð Örn Halldórsson

Perlur fyrir svín, 2013

Gjöf/efniskaup kr. 3.000.000 Veggverk, blönduð tækni. Verkið er í felum bak við falskan vegg í listasal Duushúsa

Verð

Athugasemdir

2 Hallsteinn Sigurðsson

Stuðlun VI, 2011

Gjöf

kr. 500.000

Þrívíddarverk úr járni

3 Hallsteinn Sigurðsson

Ausur, IV, 2009

Mál
850x250 cm

Gjöf

kr. 500.000

Þrívíddarverk úr járni

4 Gunnhildur Þórðardóttir Áframhald, 2013

Gjöf

kr. 100.000

Sokkar á spónaplötu

155 cm

5 Þórður Hall

Gjöf

kr. 485.000

Olía á striga

90x120 cm

6 Kristbergur Ó. Pétursson Án titils, 2013

Gjöf

kr. 360.000

Olía á striga

80x100 cm

7 Soffía Þorkelsdóttir

Eldgos, án ártals

keypt

kr. 10.000

Klippimynd. Keypt af Krabbameinsfélagi Suðurnesja sem styrkur.

28x20 cm

8 Soffía Þorkelsdóttir

Eftir eldgos, án ártals

keypt

kr. 10.000

Klippimynd. Keypt af Krabbameinsfélagi Suðurnesja sem styrkur.

28x20 cm

9 Toyistar (De Toyisten)

Uppspretta, 2013

Gjöf

kr. 10.000

Prent 1/100. Fylgdi bók sem gerð var um vatnsturninn

29,5x29,5 cm

10 Toyistar (De Toyisten)

Uppspretta, 2013

Gjöf

kr. 10.000

Prent 16/100. Fylgdi bók sem gerð var um vatnsturninn

29,5x29,5 cm

11 Toyistar (De Toyisten)

Uppspretta, 2013

Gjöf/efniskaup kr. 5.500.000 Útilistaverk á Vatnsholti. Samstarfsverkefni bæjarins og listhópsins

12 Krumma

Fljúgðu á vit ævintýranna, 2013 keypt

13 Áki Granz

Duushús, 1967

Gjöf

14 Birgit Kirke

Vetrarmynd, 2013

gjöf

kr. 270.000

15 Stefán Geir Karlsson

Snúinn Eiffelturn, 2013

Keypt

kr. 4.500.000 Marmari. Útilistaverk unnið í Kína eftir forskrift listamanns

16 Nemendur Akurskóla

Hafið

Gjöf

Tíbrá, 2012

kr. 25.000

Keypt af samsýningu í Bíósal Duushúsa á List án landamæra

60x70 cm

Gjöf frá listamanninum

80x115

Olía á striga

40x50 cm

Útilistaverk á Hákotstöngum unnið í tilefni Listahátíðar barna. Sjávarverur úr leir

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

3.2 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, 1 sýning í anddyri Duushúsa og 1 utandyra á bakhlið Duushúsa. Alls setti safnið
því upp 12 sýningar árið 2013.

3.2.1

LÖG UNGA FÓLKSINS

Laugardaginn 26. janúar var fyrsta sýning ársins, Lög unga fólksins, opnuð í Listasal. Á
henni var að finna ný verk, málverk, skúlptúra og innsetningar, eftir sex unga
myndlistarmenn, Davíð Örn Halldórsson, Guðmund Thoroddsen, Jóhönnu Kristbjörgu
Sigurðardóttur, Mörtu Maríu Jónsdóttur, Ingunni Fjólu Ingþórsdóttur og Ragnar Jónasson.
Öll eru þau fædd á árunum 1974 til 1982 og eiga að baki bæði einkasýningar og
samsýningar heima og erlendis.
Heiti sýningarinnar var tvírætt, vísaði bæði til áhuga listamannanna á dægurtónlist og
dægurmenningu almennt og hins „lagskipta málverks,“ bæði í tæknilegu og
menningarlegu tilliti, enda eru verk þeirra samsett úr mörgum lögum nútíma
sjónmenningar. Þetta voru verk máluð á striga, tréplötur, viðarbúta og aðskotahluti,
höggin í rótarhnyðjur, hlaðin úr keramíkvösum, að ógleymdum verkum eftir Davíð Örn og
Ingunni Fjólu, sem gerð voru sérstaklega fyrir sýningarrýmið.
Sýningarstjórar voru Aðalsteinn Ingólfsson og Sigrún Sandra Ólafsdóttir, sem til skamms
tíma rak Gallerí Ágúst. Í formála sýningarskráar ritaði Aðalsteinn m.a.: “Með örfáum
undantekningum eru listamennirnir ekki uppteknir af því að fá beina útrás fyrir sterkar
tilfinningar, villt ímyndunarafl og húmor, heldur leita þeir leiða til að koma á framfæri því
sem þeim liggur á hjarta með hlutlægari hætti en áður, ekki síst með því að sölsa undir sig
ýmis viðmið eldri málaralistar“.
Heiti sýningarinnar, Lög unga fólksins, sem Sigrún Sandra Ólafsdóttir, kennd við Gallerí
Ágúst, á heiðurinn af, er bæði skondið og lýsandi fyrir þá myndlist sem stór hópur ungra
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myndlistarmanna hefur ástundað frá því korter fyrir Hrun og til þessa dags. Þessi hópur á
það sammerkt að setja traust sitt á efnivið og áherslur sem um skeið fóru halloka fyrir
ljósmyndum og innsetningum, nefnilega málningu af ýmsu tagi og myndgrunn sem
spannar allt frá tvívíðum striga upp í hrófatildur úr aðskotaefnum, að auki trjávið úr
náttúrunni og grófa steinveggi, utanhúss sem innan. Hvorttveggja óhamin orkan og
litauðgin í verkum þessara listamanna á sér hliðstæðu í „lögunum“ sem eru nú hluti af
umhverfi þeirra: tónlistinni sem þeir bæði hlusta á og horfa á á netinu. Í yfirfærðri
merkingu vísa „lögin“ einnig til hinna mörgu laga málverksins og hinna sjónrænu
ummerkja þeirrar lagskiptu borgarmenningar sem þeir eru hluti af, allt frá veggjakroti í
húsasundum til auglýsingaskilta við alfaraleiðir.
Í grundvallaratriðum hefur þetta umhverfi ekki breyst síðastliðin fimm ár eða svo, nema
hvað tæknilegar framfarir hafa gert það aðgangsfrekara. En ef eitthvað er að marka þau
verk sem hér hafa verið tekin til sýningar, hefur átt sér stað ákveðin hugarfarsbreyting
meðal ungra listamanna gagnvart þessu umrædda umhverfi. Á árum áður voru þeir eins
og unglömb að vori, upptendraðir af nýuppgötvaðri dýrð litanna, óhræddir við að mylja
undir sig margbreytilegt áreitið í samtímanum, án þess að skeyta hætishót um viðteknar
reglur. Margt af því sem þeir gerðu var eins og framlenging af graffiti-hefðinni: gróft,
óskipulegt og litríkt.
Nú er engu líkara en við séum stödd í miðju endurskoðunarferli; kannski er það tímans
tákn. Með örfáum undantekningum eru listamennirnir ekki uppteknir af því að fá beina
útrás fyrir sterkar tilfinningar, villt ímyndunarafl og húmor, heldur leita þeir leiða til að
koma á framfæri því sem þeim liggur á hjarta með hlutlægari hætti en áður, ekki síst með
því að sölsa undir sig ýmis viðmið eldri málaralistar. Því er það sem við horfum upp á
Ragnar Jónasson flysja gömlu geómetríuna og varpa um leið fram nýjum spurningum um
flöt, lit og rými, Jóhönnu Kristbjörgu Sigurðardóttur steypa saman Popplist, næfu málverki
og kyrralífshefð og Mörtu Maríu freista þess að finna nýjan flöt bæði á „colour field“ og
expressjónísku abstraktlistinni frá sjötta og sjöunda áratugnum. Ýmis ummerki í verkum
þeirra Guðmundar Thoroddsen og Ingunnar Fjólu Ingþórsdóttur benda einnig til þess að
þar eigi sér stað endurskoðun undir formerkjum eldri myndlistar. Davíð Örn er eini
listamaðurinn á sýningunni sem enn heldur trúnað við ævintýralegar forsendur
„unglambanna“ forðum. Eina sem hægt er að fullyrða um framtíð málaralistarinnar í
landinu, er að hún mun eiga sér stað á millivegi tveggja póla, endurskoðunar og
hugdirfsku. A.I.
Sýningin Lög unga fólksins samanstendur af verkum sex listamanna sem eiga það
sameiginlegt að vera á svipuðum aldri, hafa talsverða reynslu í myndlistarheiminum og
hafa fengist við málverkið á sinn sérstaka hátt á undanförnum árum. Þrátt fyrir að vera
oft kallaðir ungir listamenn eiga þeir allir að baki fjölda einka- og samsýninga bæði hér á
Íslandi sem og erlendis og allir hafa þeir sótt menntun á sínu sviði. Listamennirnir sem hér
sýna hafa unnið með málverkið sem sinn miðil en hafa undanfarin ár þróað sína myndlist
hver á sinn hátt. Sumir hafa nánast yfirgefið strigann á meðan aðrir hafa víkkað út miðilinn
með því að færa hann út á gólf og upp í loft, nota óhefðbundin efni eða skera út í
málverkið. Enn aðrir halda tryggð við strigann og takast á við formin og litina á
hefðbundinn hátt. Áhugavert væri að velta fyrir sér hvort þeir listamenn sem ólust upp á
áttunda og níunda áratugnum hafi orðið fyrir áhrifum litagleði og forma sem sjá mátti í
nýtilkomnum tónlistarmyndböndum, hönnun, tísku, teiknimyndum og fleiru úr
dægurmenningu þessara ára. Skærir litirnir, formin og fantasían í verkum hinna hugdjörfu
listamanna gæti bent til þess, þó engin leið sé að setja þau öll undir sama hatt hvað
áhrifavalda varðar. Þó má fullyrða að þessi sex manna hópur hefur nú þegar sýnt að vert
er að fylgjast með verkum og vinnu þeirra í framtíðinni. Sigrún Sandra Ólafsdóttir

10

Listasafn Reykjanesbæjar

Ársskýrsla 2013

Frá opnun sýningarinnar Byggingarfræði og þyngdarafl

3.2.2

BYGGINGARFRÆÐI OG ÞYNGDARAFL

Laugardaginn 16. mars var opnuð sýning á nýjum og nýlegum þrívíddarverkum eftir
Hallstein Sigurðsson. Hallsteinn er gagnmenntaðasti myndhöggvari sinnar samtíðar og
helsti fulltrúi hins opna og rýmissækna málmskúlptúrs hér á landi, en sá skúlptúr á sér
rætur í verkum myndlistarmanna á þriðja og fjórða áratug aldarinnar, rússneskra
konstrúktífista, Julio Gonzalez, Picasso, Alexanders Calders og Davids Smith. Að auki var
Ásmundur Sveinsson allt í senn, föðurbróðir Hallsteins, kennari og fyrsti gagnrýnandi. Um
þennan frænda sinn segir Hallsteinn á einum stað: „(Hann) spurði mig alltaf margra
spurninga og ég skil það eftir á hvað honum var annt um velferð mína. Hann sagði gjarnan:
„Þetta er allt undir þér sjálfum komið.“
Hallsteinn hóf sýningarhald um miðjan sjöunda áratuginn og á nú að baki hartnær fimmtíu
ára feril. Hann nam höggmyndalist í Reykjavík og Bretlandi, fór svo námsferðir til Ítalíu,
Grikklands og Bandaríkjanna. Hallsteinn hefur haldið á annan tug einkasýninga og tekið
þátt í fjölmörgum samsýningum víða um lönd.
Verk eftir Hallstein er að finna í öllum helstu söfnum á landinu, en auk þess á almannafæri
í Borgarfirði, að Vífilsstöðum, í Grímsnesi, í Borgarnesi, á Húsavík, Ísafirði, Seltjarnarnesi,
Keldnaholti, Búðardal og víða í landi Reykjavíkur; til að mynda er úrval mynda eftir hann
nú að finna í Gufunesi.
Spurður um útskýringu á verkum sínum tekur Hallsteinn sér í munn orð Ásmundar frænda
síns þar sem hann segir: „Myndhöggvarar hugsa fyrir horn, málarinn hugsar á fleti.“ Og
bætir við frá eigin brjósti:“ Þetta er afskaplega einföld og góð útskýring á því hvernig
myndhöggvarar hugsa.“
Þetta var fyrsta einkasýning Hallsteins í Listasafni Reykjanesbæjar. Á sýningunni gat að líta
rúmlega þrjátíu verk, þ.á.m. mörg „svif“ eða „hreyfildi“ sem ekki höfðu áður sést á einum
stað. Sýningunni fylgdi vönduð sýningarskrá með fjölda ljósmynda og inngangi eftir
Aðalstein Ingólfsson.
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Hvort sem Hallsteini Sigurðssyni myndhöggvara líkar það betur eða verr, þá er sérstaða
hans í íslenskri samtímalist algjör. Íslensk þrívíddarlist er komin út um víðan völl, en
Hallsteinn byggir enn á þeim efnislega og hugmyndalega grunni sem lagður var af þeim
Gonzalez, Calder og David Smith á þriðja og fjórða áratug tuttugustu aldar. Við gerum
okkur kannski ekki grein fyrir hvað hugmyndir þeirra voru róttækar. Nú skyldi losa
þrívíddarlistamanninn undan áþjáni hins gegnheila efnis sem verið hafði hrygglengjan í list
hans í árþúsundir. Þess í stað vildu menn innlima sjálft rýmið, helsta hugðarefni
nútímamannsins, og gera það að grundvallarþætti listsköpunarinnar. Nútímaleg
logsuðutæki og stórvirkar pressur gerðu þeim kleift að hantéra með járn, brons og ál – og
síðar stál - sem væri það deigur leir, teikna með þessum málmum í ljósvakann, gera hann
að myndfleti án endimarka. Hlutverk áhorfandans var ekki lengur að bera kennsl á
listhlutinn sem listamanninum þóknaðist að laða fram úr efninu, heldur að gerast
þátttakandi í kosmísku rannsóknarferli.
Hallsteinn Sigurðsson var vissulega ekki fyrstur Íslendinga til að leggja fyrir sig málmvinnu
af þessu tagi. Bæði Ásmundur Sveinsson og Sigurjón Ólafsson áttu sér gjöful málmtímabil,
sama má segja um eftirkomendur þeirra, Gerði Helgadóttur og bræðurna Guðmund og
Jón Benediktssyni. En Hallsteinn er sá eini þeirra sem hefur með skipulegum hætti brotið
til mergjar meginforsendur hins opna málmskúlptúrs á þessari öld. Á fimmtíu ára ferli
hefur hann unnið sig í gegnum kúbísk viðmið þeirra Gonzalezar og Davids Smiths, tileinkað
sér og þróað áfram svifmyndir Calders og fundið nýja fleti á heimilislegum gólf-og
borðskúlptúrum læriföður síns, Anthony Caro.
Á þessari lærdómsríku vegferð hefur Hallsteinn smám saman færst nær hugmyndafræði
sjálfs konstrúktífismans. Samkvæmt henni gerist listamaðurinn eins konar verkfræðingur
sem rannsakar eigindir þess efnis sem hann er með undir, járnsins og rýmissins, út frá
forsendum byggingarfræðinnar og þyngdaraflsins. Í þessu felst að þótt niðurstöður
þrívíddarlistamannsins séu sértækar – abstrakt - eru þær, í krafti síns húmaníska ívafs,
hverju þjóðfélagi jafn nauðsynlegar og uppgötvanir vísindanna. A.I.

Frá sumarsýningu Listasafnsins, Við geigvænan mar.

3.2.3

UMHVERFI OKKAR ER ÆVINTÝRI

Listahátíð barna í Reykjanesbæ var sett með formlegum hætti miðvikudaginn 8. maí í
Duushúsum þegar sýningin „Umhverfi okkar er ævintýri“ var opnuð að viðstöddum elstu
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börnum allra tíu leikskólanna í bænum. Sýningin var leikskólahluti Listahátíðar barna sem
er samstarfsverkefni Listasafns Reykjanesbæjar, allra 10 leikskólanna, allra 6
grunnskólanna, tónlistarskólans og dansskólanna í bænum. Leikskólabörnin unnu með
nærumhverfi sitt stóran hluta úr vetri og var afraksturinn, bæjarmynd með ýmsum
kennileitum úr bænum og tugum skrautlegra ljósastarura sem þau sköpuðu, sýndur í
Duushúsum ásamt því að boðið var upp á listasmiðju í tengslum við hátíðina.
Annar hluti sýningarinnar var opnaður þennan sama dag 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, Umhverfi okkar er ævintýri

3.2.4

VIÐ GEIGVÆNAN MAR

Sumarsýning Listasafnsins opnaði laugardaginn 1. júní kl. Sýningin bar heitið „Við
geigvænan mar „ og þar mátti sjá verk sem lýsa náttúru Reykjanessins, unnin á tímabilinu
1942-2005 eftir ýmsa listamenn. Sýningarstjóri var Aðalsteinn Ingólfsson og verkin komu
frá Listasafni Íslands, Listasafni Reykjavíkur, Listasafni Landsbankans, Listasafni
Reykjanesbæjar og svo voru nokkur í einkaeigu.
Lengi vel var Reykjanes ekki ofarlega á lista íslenskra landslagsmálara. Leit þeirra að
séríslenskri fegurð sem stæðist samanburð við það fegursta sem finnst í öðrum löndum
leiddi þá iðulega að Húsafelli þar sem gat að líta mikilfenglegri og litríkari viðfangsefni en
víðast hvar annars staðar, austur í gróðurvinina Fljótshlíð, eða jafnvel enn lengra í
austurátt, í heiðríkjuna undir Vatnajökli. Hrjóstrugt og fjandsamlegt landslagið á
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Reykjanesi var ekki í samræmi við þá mynd sem íslenskir listamenn vildu draga upp af sínu
„fagra föðurlandi“.
Það var tæplega fyrr en á fjórða áratug síðustu aldar að viðhorf listamanna til náttúrunnar
á Reykjanesinu tóku að breytast. Þessi viðhorfsbreyting tengdist vaxandi áhuga Íslendinga
á uppruna sínum í kjölfar Alþingishátíðarinnar 1930; gat hugsast að harðhnjóskuleg
náttúra landsins væri einmitt lykillinn að þrautseigju landans, þúsund ára úthaldi hans út
við geigvænan mar?
Engu að síður tók það listmálara nokkurn tíma að nema land á Reykjanesi. Þar rann
heimamönnum á borð við Magnús Á. Árnason og Eggert Guðmundsson blóðið til
skyldunnar. Gunnlaugur Scheving varð Reykjanesmálari fyrir einskæra tilviljun eftir að
Sigvaldi Kaldalóns, héraðslæknir í Grindavík, skaut yfir hann skjólshúsi snauðan og
umkomulausan. Smám saman sagði nálægðin við Reykjavík til sín. Keilir er í bakgrunni
býsna margra mynda af höfuðborgarsvæðinu. Og vildu menn fjalla um úfinn sjó og
lífsháska var stutt að fara í brimið beggja vegna Reykjanesskagans, sjá málverk eftir Jón
Stefánsson, Veturliða Gunnarsson, Hrólf Sigurðsson, Jóhannes Geir og Eirík Smith.
Upp úr stríðinu uppgötvuðu listamenn aðdráttarafl Krýsuvíkur; Kjarval fór þangað á sjötta
áratugnum til að fanga þau ótrúlegu litbrigði sem þar fyrirfinnast, Ásgrímur stuttu áður til
að reyna á þolmörk vatnslitatækninnar í hveramyndum sínum. Enn fara listamenn,
íslenskir og erlendir, til Krýsuvíkur svipaðra erinda. Með tímanum varð Sveinn Björnsson
nánast eitt með ójarðnesku litrófinu á hverasvæðinu og svartur og mjúkur sandsteinninn
ofan við vatnið varð Sverri Haraldssyni og Hauki Dór kveikja myrkra tilbrigða um
landslagið innra með okkur. Raunar hefur Krýsuvík einnig sett mark sitt á myndlist í öðrum
löndum, sjá stórbrotin málverk norsku listamannanna Odds Nerdrum og Patrick Huse, sem
sýnd hafa verið í alþjóðlegum listhúsum.
Landslag hefur að sönnu aðra þýðingu fyrir listamenn nútímans en forvera þeirra. En
hvernig sem þeir eru innstilltir gagnvart landslagi, virðast þeir finna hugmyndum sínum
samsvörun í náttúrunni á Reykjanesi. Hún kemur fyrir í verkum svo ólíkra listamanna sem
Jóns Axels, Georgs Guðna og Húberts Nóa og öðlast nýja merkingu í meðförum sérhvers
þeirra. A.I.

Frá brúðusýningunni Móðir, kona, meyja.
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ÁFRAMHALD

Sú venja hefur skapast á Ljósanótt undanfarin ár að heimafólk hefur verið í aðalhlutverki
á sýningu Listasafnsins í Duushúsum. Í ár var leitað til myndlistarmannsins, Gunnhildar
Þórðardóttur, sem er fædd og uppalin í Keflavík, fluttist brott til náms í myndlist hérlendis
og erlendis en sneri nýlega til baka og hefur sest að í heimahögunum.
Sýning Gunnhildar, Áframhald, var opnuð þann 5. september.
Titill sýningarinnar vísaði í þá áframhaldandi þróun sem orðið hefur á verkum Gunnhildar
frá síðustu sýningu og einnig til þeirra efna sem verkin eru gerð úr, enda sjálfbærni
ofarlega í huga hennar. Á sýningunni voru tvívíð og þrívíð verk sem ýmist voru unnin úr
fundnum hlutum eða tilfallandi afskurði, t.a.m. timbri, bárujárni og textíl. Gunnhildur sótti
innblástur til bernskuáranna í Keflavík, hluti tengda sjómennsku, náttúru og mannvirki á
Reykjanesinu.
Þegar iðnfyrirtæki hófu að framleiða olíumálningu á 19. öldinni og selja hana í þar til
gerðum umbúðum gátu listamálarar, sem höfðu áður maukað litaduft í lokuðum
vinnukytrum og blandað það olíu og bindiefni, yfirgefið vinnuherbergi sín og haldið
utandyra með sitt iðnframleidda efni. Nú gátu þeir staðið úti í tjarnargarði, á engi eða í
fögrum dal með hádegissólina í bakið og málað það sem fyrir augu bar án mikillar
fyrirhafnar við litablöndun. Þessi nýjung varð til þess að listmálarar á borð við Claude
Monet og Vincent Van Gogh töldu sig getað fangað augnablikið sem þeir upplifðu í
náttúrunni með snarpri pensilskrift og ólgandi litaflæði. Um leið hrintu þeir af stað byltingu
í málaralist, hún var þó ekki einungis bundin hugmyndafræði þeirra um eðli málverksins.
Hún var líka sprottin af möguleikunum sem fjöldaframleidd vara hafði upp á að bjóða.
Möguleikunum á að grípa hvern þann lit sem átti við í augnablikinu, klína honum á
strigann og blanda honum við þá liti sem þar voru fyrir.
Snemma á 20.öldinni velti franski listamaðurinn Marcel Duchamp þessum breytingum fyrir
sér og varð ljóst að þar sem málverk eru listaverk gerð með iðnframleiddri vöru er ekkert
því til fyrirstöðu að gera listaverk með annarskonar iðnframleiddum vörum. Út frá því
gerði hann fyrstu tilbúningana (Ready made), sem eru listaverk samsett úr fundnum
hlutum.
Gunnhildur Þórðardóttir er listamaður sem vinnur listaverk samsett úr fundnum hlutum
en að sama skapi fæst hún við samsetningu lita með iðnframleiddri vöru að hætti
listmálarans. Gunnhildur er listamaður á 21. öldinni og hefur af þeim sökum sínar eigin
ástæður fyrir notkun á tilbúnum iðnframleiddum vörum, aðrar en þær sem fyrrgreindir
listamenn höfðu. Hugur Gunnhildar liggur til sjálfbærni, þ.e.a.s. hún notar efni sem til fellur
í afskurði og endurnýtir það í listaverk. Fundnir hlutir í verkum Gunnhildar fjalla ekki
endilega um eðli listarinnar í ætt við verk Duchamps, heldur vísa þeir frekar í heimspekileg
og samfélagsleg markmið samtímans um sjálfbæra þróun. Hugmyndir sem m.a. beinast
að því að sóa ekki efniviði sem hægt er að nýta í annað og draga þannig ekki úr
möguleikum framtíðarkynslóða. Hugmyndin bak við sjálfbæra þróun er jú ákveðin
viðbrögð við ofgnótt iðnframleiðslu sem ekki var ofarlega í hugum manna á dögum
Duchamps, Monets eða Van Goghs. Hún skiptir hins vegar máli á okkar tímum.
Við getum sagt að fundir hlutir í verkunum Gunnhildar séu í raun fundin form sem
listakonan nýtir í litrík formræn listaverk, tvívíð sem þrívíð. Þetta eru mynsturkennd verk
sem vega salt á milli málaralistar, höggmyndalistar og hönnunar. Myndefnið sækir hún í
nærumhverfi Reykjanesbæjar, í hafið, klettana, strandirnar og manngerða hluti sem
einkenna Reykjanesið, þar sem listakonan sleit barnskónum. Innblástur listaverkanna felst
þá ekki í túlkun augnabliksins úti í tjarnargarði, á engi eða í fögrum dal með hádegissólina
í bakið. Innblásturinn er sóttur í hversdagsleikann, mynstur fortíðar, æsku og umhverfi
hennar sem og von fyrir æsku framtíðar studda af sjálfbærri þróun. Jón B. K. Ransu
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Frá fjölskylduleiðsögn og smiðju sýningarinnar Áframhald

3.2.6

ENDURFUNDIR

Samsýning þeirra Þórðar Hall og Kristbergs Ó. Pétursson, Endurfundir, opnaði föstudaginn
1. nóvember og var hún jafnframt síðasta sýning safnsins á árinu. Báðir sýndu þeir ný og
nýleg olíuverk.
Kristbergur og Þórður hafa báðir verið virkir í heimi myndlistarinnar um langan tíma og
eru báðir vel þekktir málarar um leið og þeir hafa sinnt kennslu og ýmsum öðrum störfum
tengdum myndlist. Þeir hafa sýnt víða, bæði hér og erlendis en þetta er fyrsta samsýning
þeirra. Sýningarstjóri var Aðalsteinn Ingólfsson.
Síðasti viðburður sýningarársins 2013 í Listasafni Reykjaness er helgaður tveimur
listmálurum sem ekki hafa haft sig mikið í frammi, en eiga sér ófáa vildarmenn meðal
vandlátra listunnenda. Þeir listamenn sem hér um ræðir, Þórður Hall og Kristbergur Ó.
Pétursson, hafa heldur ekki valist til þessarar sýningar af einskærri tilviljun, því á áttunda
áratugnum var sá fyrrnefndi kennari hins síðarnefnda í Myndlista og handíðaskólanum. Í
framhaldinu þróaðist myndlist þeirra með ólíkum hætti; með þokkafullum sáldþrykkjum
sínum varð Þórður einn af meginstoðum íslensku grafíkbylgjunnar á níunda áratugnum,
en Kristbergur hreifst með annarri bylgju, nýja málverkinu, sem reið yfir íslenskt
myndlistarlíf um svipað leyti.
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En þrátt fyrir ólíkar áherslur áttu báðir listamenn sér sterkar rætur í því náttúrulega
umhverfi sem þeir eru sprottnir upp úr, Þórður í reykvísku landslagi á mörkum byggðar og
óbyggðar, þar sem víðáttur og hafsflötur dreifa og endurkasta birtu þannig að sjónheimur
vegur salt milli veru og óveru, Kristbergur í myrku og hrikalegu hraunlandslaginu í
Hafnarfirði, þar sem ljósið er lífgjafi, í eiginlegum jafnt sem óeiginlegum skilningi. Annað
eiga þeir einnig sammerkt, nefnilega áhugann á helstu virkjunarmönnum ljóssins í
heimslistinni, ekki síst Turner, en Kristbergur hefur einnig sótt innblástur til Tizianos og
Rembrandts.
Nú, aldarfjórðungi seinna, gerir náttúrulegt umhverfi meira tilkall til beggja en nokkru
sinni. Að sönnu eru þeir afar ólíkir hvað upplag og vinnubrögð snertir. Í myndum Þórðar
eimir ævinlega eitthvað eftir af hinu kunnuglega: fjallsbrún, vatnsborð eða eyri birtast
okkur sem í tíbrá eða draumi. Kristbergur rýfur öll tengsl við kunnugleikann og gefur sig á
vald ótömdum náttúrukröftunum við jaðar hins byggilega heims. Myndir Þórðar eru
gegnsýrðar af blámóðu bjartsýninnar; þær segja okkur að draga megi marktækar
ályktanir af því sem við okkur blasir. Sérhver hinna mörgu landslagstengdu mynda
Kristbergs er ferð á vit hins óþekkta, án fyrirheits um viðunandi niðurstöðu.
Markmið sýningarinnar er að tefla saman þessum tveimur viðhorfum til
landslagstúlkunar, freista þess að láta þau slá neista hvert af öðru og kveikja þannig nýja
upplifun í hugum okkar áhorfenda. Listamennirnir eiga þakkir skildar fyrir umburðarlyndi
sitt gagnvart þessari endurskoðun hugmyndarinnar um samsýninguna. A.I.

Frá opnun sýningar Þórðar Hall og Kristbergs Ó. Péturssonar, Endurfundir

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.
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LIST ÁN LANDAMÆRA

Sumardaginn fyrsta, á listahátíðinni List án landamæra, var opnuð samsýning nokkurra
myndlistarmanna í Bíósal. Þar var sýndur afrakstur samstarfs þriggja listamanna Sossu
Björnsdóttur sem hafði boðið til samstarfs með sér tveimur ungum listakonum, þeim
Hrafnhildi Gísladóttur sem jafnframt var félagi í Björginni og Amöndu Auði Þórarinsdóttur
félaga úr Hæfingarstöðinni. Leirlistakonan Rut Ingólfsdóttir sýndi einnig verk sín og
fjölbreytt verk frá félögum úr Hæfingarstöðinni voru einnig til sýnis. Þá var einum
gestalistamanni boðið til þátttöku á þessari sýningu en það var Guðrún Bergsdóttir sem er
löngu orðin þekkt fyrir einstakar útsaumsmyndir sínar. Við opnun þessarar sýningar var
frumsýnt stutt myndband unnið af Ástvaldi Ragnari Bjarnasyni og Davíð Óskarssyni sem
fjallaði á gamansaman hátt um þau viðhorf sem mæta Ástvaldi í hans daglega lífi sökum
fötlunar hans og þau skilaboð sem hann vill koma á framfæri vegna þess.

Listamennirnir Amanda, Sossa, Hrafnhildur og Guðrún ásamt verkefnisstjóra og formanni menningarráðs.

3.3.3

UMHVERFI OKKAR ER ÆVINTÝRI

Í tengslum við Listahátíð barna sem haldin var um miðjan maí var hluti sýningarinnar
Umhverfi okkar er ævintýri settur upp í Bíósal Duushúsa. Þar voru til sýnis 20 veggverk
sem voru samvinnuverkefni nemenda hvers leikskóla fyrir sig. Þau sýndu ljósmyndir teknar
af börnunum sjálfum af nærumhverfi þeirra. Einnig var í salnum sérstök hljóðfærasmiðja
sem átti að minna á þá ríku tónlistarhefð sem í bænum okkar er. Þar var heimasmíðuðum
hljóðfærum frá leikskólunum stillt upp og gátu gestir og gangandi leikið sér með þau og
slegið taktinn við barnalög sem leikin voru af geisladiski. Þetta féll í mjög góðan jarðveg
hjá börnunum.
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Frá sýningunni Pabbi minn er róinn í Bíósal

3.3.4

PABBI MINN ER RÓINN

Sjómannadagurinn er ávallt haldinn hátíðlegur með sýningu og sjómannamessu í
Bíósalnum. Þetta er samvinnuverkefni Listasafns, Byggðasafns, Bátasafns, kirknanna í
bænum, Verkalýðsfélagsins, Skipstjóra- og stýrimannafélagsins og fleiri aðila. Að þessu
sinni var sett upp sýning á líkönum, myndum og munum úr eigu Gríms Karlssonar sem
Reykjanesbær eignaðist árið 2012. Þeir bátar sem líkön eru af á sýningunum eiga sér mikla
sögu sem er samofin sögu þjóðarinnar. Alla tíð varð að treysta á það sem hafið gaf enda
var fiskmeti hluti af grunnfæðu almennings og verðmætasti útflutningur þjóðarinnar um
aldir. Með vélvæðingu bátaflotans hófst mikið framfaraskeið og má segja að með dugnaði,
útsjónarsemi og vinnusemi íslenskra sjómanna hafi efnahagslegt sjálfstæði þjóðarinnar
verið tryggt og það velferðarsamfélag sem við þekkjum í dag.
Áhugahópur um bátasafn Gríms Karlssonar var stofnaður undir síðustu aldamót með það
að markmiði að beita sér fyrir því að safn Gríms af líkönum yrði sett upp til sýningar fyrir
almenning. Mikill áfangi náðist þegar sýning var opnuð 11. maí 2002 í bátasal
Duushúsanna. Félagsmenn hafa haldið áfram stuðningi sínum og stuðlað að því að fleiri
líkön bættust við en upphaflega voru 58 líkön til sýnis í bátasal en í dag eru þau 121.
Hafsteinn Guðnason hefur verið formaður hópsins frá upphafi en með honum hefur verið
sterkur hópur manna, má meðal annarra nefna; Árna Johnsen, Grím Karlsson, Ólaf
Björnsson, Guðmund Garðarsson, Áka Gränz heitinn, Arnbjörn Ólafsson, Guðlaug Karlsson
heitinn og ýmsa aðra sem of langt yrði upp að telja. Þá hafa starfsmenn Duushúsanna tekið
mikinn þátt í að gera veg þessarar sögu sem mestan.
3.3.5

SAMSPIL, SAMSÝNING BIRGIT KIRKE OG SOSSU

Markmið sýningarinnar var að kynna annars vegar verk tveggja málara, íslenska málarans
Sossu Björnsdóttur og færeyska málarans Birgit Kirke og hins vegar tveggja tónlistamanna,
Íslendingsins Gunnars Þórðarsonar og Færeyingsins Stanley Samuelson en þessi hópur
tengist annars vegar Suðurnesum og hins vegar Þórshöfn í Færeyjum. Sett var upp sýning
á verkum Sossu og Birgit í Þórshöfn vorið 2013 og á Ljósanótt í Reykjanesbæ í september
2013 og nú stendur yfir sýning á menningarviku í Grindavík vorið 2014. Tónlistarmennirnir
Gunnar og Stanley léku svo við opnun á öllum stöðunum. Á sýningunni mátti sjá fjölda
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olíuverka eftir listakonurnar og stóð sýningin í rúman mánuð. Þetta verkefni var styrkt af
Menningarsjóði Suðurnesja.

Samspil, færeysk og íslensk myndlist í Bíósal á Ljósanótt

3.4 BRYGGJUHÚS DUUSHÚSA
3.4.1

LISTASAFN ERLINGS JÓNSSONAR

Sumarið 2012 var gerður samningur milli Listasafns Reykjanesbæjar og Erlings Jónssonar
um að safnið tæki að sér að varðveita 71 verk eftir listamanninn og í framhaldi af því var
sett upp sýning á nokkrum verkum listamannsins í ófullgerðum sal Bryggjuhússins og um
leið voru kynntar þær hugmyndir menningarráðs, að í framtíðinni yrði Listasafn Erlings
Jónssonar eitt af söfnunum í Duushúsum og þar yrði ávallt hægt að ganga að verkum hans
vísum. Ákveðið er að viðkomandi salur kallist Erlingssalur og þar muni L.E.J. hafa skjól. Á
sýningunni sem enn stendur að mestu óbreytt, mátti sjá 14 verk eftir Erling og er hún opin
eftir samkomulagi. Í Reykjanesbæ má víða sjá önnur verk eftir Erling Jónsson og er fólki
bent á vef bæjarins eða bækling um útilistaverk bæjarins sem liggur frammi og fólk hvatt
til að leggja leið sína um bæinn og njóta verkanna í eðlilegri umgjörð.
3.5 AÐRAR SÝNINGAR Í DUUSHÚSUM
3.5.1

ANDDYRI DUUSHÚSA, BRÚÐUSÝNINGIN MÓÐIR, KONA, MEYJA

Flestar konur sem komnar eru fram yfir miðjan aldur kannast örugglega við að hafa annað
hvort sjálfar eða einhver þeim tengdur safnað þjóðbúningadúkkum á sínum tíma. Ein af
sumarsýningum þessa árs í Duushúsum var einmitt sýning á íslenskum
þjóðbúningadúkkum í eigu Helgu Ingólfsdóttur, hannyrða- og listakonu úr Reykjanesbæ.
Dúkkurnar spanna rúmlega hálfrar alda tímabil, þær elstu eru frá miðri síðustu öld en þær
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yngstu splunku nýjar. Brúðurnar voru afar fjölbreytilegar, þær komu ekki aðeins frá
mismunandi tímabilum heldur líka frá mismunandi stöðum, voru unnar bæði innan lands
og utan og áttu það eitt sameiginlegt að klæðnað þeirra má rekja til íslenska
þjóðbúningsins. Vakin var sérstök athygli á, að í safninu, sem telur nokkra tugi, mátti sjá
athyglisverðar brúður sem Helga hafði sjálf unnið í leir.
3.5.2

SAMRUNI, LJÓSMYNDASÝNING Á HÚSVEGG DUUHSÚSA

Vigdís Viggósdóttir, nemi á þriðja námsári í Ljósmyndaskólanum, sýndi ljósmyndir á
bakhlið Duushúsa. Veturinn áður hafði verið að leita að myndefni í heimabæ sínum,
Grindavík. Hún fór í útvhverfin og rakst þá á gamla ruslahauginn sem var fyrir löngu búið
að afleggja, allavega af hálfu bæjarins, en eins og svo oft vill verða, losar fólk sig við rusl
bara þar sem því hentar. Eftir að hafa reiðst yfir ástandinu hóf Vigdís að rýna í ruslið
og undraðist hvað móðir náttúra er mögnuð. Þarna var ruslið að renna saman við
náttúruna, mosi og annar gróður var að taka sér bólfestu í því, sól, frost og vindur lögðu
sitt af mörkum við að brjóta það niður. Við þetta fylltist hún von og sá ferlið fyrir sér,
hvernig móðir náttúra sigrast að lokum á þessum óhroða. Þá hefur ruslið einnig í hennar
huga hliðstæðu í lífi okkar mannanna. Við lendum í alls konar áföllum sem fylla hjörtu
okkur sorg, okkur svíður undan reynslunni, en að ákveðnum tíma liðnum tökum við hana
í sátt og verðum í flestum tilfellum betri manneskjur fyrir vikið, þroskumst sem sé. Því
heitir verkið SAMRUNI, með vísun í ákveðið tímabil í ferlinu, því svo sannarlega er þetta
ferli, sem byrjar á sorpi og endar með sigri. Hún lýsir ferlinu með 8 orðum sem öll byrja á
S, einungis 8 orð þurfti til að segja þessa sögu, auk þess er 8 vísun í eilífðartáknið, þar sem
náttúran endurtekur sig aftur og aftur, sagan endalausa með eilítið breyttri ásýnd í hverri
umferð, en óslitin.
3.6 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 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. Hér fyrir neðan er gerð grein fyrir þeim listamönnum og
sýningum sem voru í húsnæði á vegum bæjarins á Ljósanótt.
3.6.1

GAMLA BÚÐ

Ásmundur Friðriksson, alþingismaður, hélt sýningu á nýjum og eldri verkum sínum í
Gömlu búð ásamt því að kynna nýútkomna bók sína "Ási grási í Grænuhlíð" og kom út á
40 ára goslokum í Eyjum 5. júlí sl.
Myndir Ásmundar eru flestar portrait myndir af fólki tengdum sögum í bókinni og eins
nýjar myndir af borgurum á Suðurnesjum.
3.6.2

HF-HÚSIÐ, ÝMSIR LISTAMENN AF SUÐURNESJUM OG VÍÐAR:

Að venju var líflegt um að litast í Hf. sölunum þar sem til sýnis voru verk eftir ýmsa
listamenn. Meðal þeirra sem sýnt hafa þar um árabil er Vogaakademían. Á árinu 2013
urðu veðraskil hjá þeim þegar kennari þeirra, Eyþór Stefánsson, lést. Í minningu hans
stóð akademían fyrir sýningu á verkum Eyþórs, sem hafði fram að þessu haldið
einstaklega vel utan um hópinn sinn og stýrt uppsetningum á sýningum þeirra á
Ljósanótt. Til viðbótar við verk Eyþórs hélt Vogaakademían uppteknum hætti og sýndi
einnig eigin verk.
Aðrir sem sýndu í Hf sölum að þessu sinni voru eftirtaldir:
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Helga Lára Haraldsdóttir - málverk
Bragi Einarsson - málverk
Þóra Jónsdóttir - málverk
Páll Árnason - málverk o.fl.
Margrét Unnarsdóttir – glerverk

Afhjúpun Parísartorgs, Snúinn Eiffelturn eftir Stefán Geir Karlsson.

4. ÚTGÁFA, MIÐLUN OG RANNSÓKNIR
4.1 SAMSKIPTAMIÐLAR
4.1.1

VEFUR: REYKJANESBAER.IS/LISTASAFN

Meginefni vefsins eru upplýsingar og myndir frá sýningum safnsins, yfirstandandi og
liðnum og þar er að finna gott yfirlit yfir sýningar safnsins frá upphafi. Einnig er þar að
finna greinargóðar 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.
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 þess 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 599 aðdáendur á Facebook og hefur þeim fjölgað um
175 frá síðasta ári (miðað við 71 árið á undan). Markmiðið er að fjölga þeim enn frekar en
ekki hefur þó verið farið út í keyptar auglýsingar eða markaðsefni enn sem komið er.
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4.2 PRENTUN
Listasafn Reykjanesbæjar heldur enn úti öflugu útgáfustarfi sínu og gaf út fjóra 36 síðna
bæklinga, einn 6 síðna bækling 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: Aðalsteinn Ingólfsson, Jón B. K.
Ransu og Sigrún Sandra Ólafsdóttir. Myndir eru allar í lit og teknar af eftirfarandi
ljósmyndurum: Oddgeiri Karlssyni, Helga Hjaltalín 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 prentuð 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
Eins og fram kom hér fyrr í skýrslunni var ráðinn sérstakur starfsmaður, Gunnhildur
Þórðardóttir listfræðingur, til að vinna við skráningu á safnkostinum á þessu ári (sjá
fylgiskjal 1). 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.
Listasafnið hefur gerst aðili að Sarpi og ætlunin er að flytja skráninguna þangað yfir. Við
fengum styrk frá Safnaráði sem var notaður til að vinna undirbúningsvinnuna fyrir
yfirfærsluna.
Stærstur hluti listaverkanna er nú kominn í framtíðargeymslur Listasafnsins í Ramma,
Seylubraut 1 í Ytri-Njarðvík. Með tilkomu safngeymslanna í Ramma er komin góð aðstaða
fyrir safnkost listasafnsins. Öll verkin eru skráð og pökkuð og búið er að ákveða verklag við
afgreiðslu og skráningu verka til og frá geymslunum. Geymslurnar eru hlýjar og þurrar og
öryggiskerfi og brunavarnir eru í góðu lagi. Í undirbúningi er hönnun sérstaks verkferils til
að tryggja enn frekar öryggi við móttöku verka, varðveislu og afgreiðslu úr safnkostinum,
svo tryggt verði að öll verk verði skráð með réttum hætti og að staðsetning verkanna sé
alltaf ljós. Einnig verða á þessu ári gerðir samningar við allar stofnanir sem hýsa verk úr
safnkostinum sem gera ábyrgðaraðila hjá stofnunum ábyrga fyrir verkum á hverjum stað
og til að tryggja að verk verði aldrei færð til nema í samráði við og af starfsfólki
Listasafnsins.
Fenginn var sérfræðingur til að taka út þá vinnu sem búið er að vinna í safngeymslunum
sambandi við forvörsluna og framhaldið og verður unnið eftir þeim leiðbeiningum í
framtíðinni. Þetta verkefni 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. Sigrún Sandra
Ólafsdóttir, annar tveggja sýningarstjóra sýningarinnar Lög unga fólksins, var með leiðsögn
um þá sýningu. Hallsteinn Sigurðsson og Aðalsteinn Ingólfsson sýningarstjóri tóku á móti
gestum á sýninguna Afleiddar ómælisvíddir. Gunnhildur Þórðardóttir bauð hvort tveggja
upp á leiðsögn fyrir gesti og sérstaka fjölskyldusmiðju á meðan á sýningu hennar Áframhald
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stóð og þeir Þórður Hall og Kristbergur Ó. Pétursson fjölluðu um sýningu sína Endurfundir
á sérstakri leiðsögn.

Nemendur úr 10. bekk Heiðarskóla völdu sér uppáhaldsverk á sýningunni Lög unga fólksins.

4.5 SÖFNUN HEIMILDA
Öllum sýningum 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. Við vinnuna við skráningu safnkostsins á árinu komu miklar
upplýsingar fram sem nú hefur verið komið í gagnagrunninn.
4.6 SAFNKENNSLA
Ávallt er sérstök áhersla lögð á að kynna starfsemi Listasafnsins fyrir nemendum bæjarins.
Bréf eru send í alla skóla til að kynna þær sýningar sem í gangi eru hverju sinni og skólarnir
hvattir til að bóka heimsóknir hjá fræðslufulltrúa safnsins sem jafnframt tekur á móti
hópunum, veitir leiðsögn um sýningarnar og/eða leggur fyrir verkefni í samvinnu við
kennarana sem fylgja hópunum.
Á árinu komu 842 leikskólanemar í heimsókn í húsin sbr. við 300 árið áður (hluta
fjölguninnar má rekja til breyttrar skráningar í bókhaldi Duushúsa), grunnskólanemar voru
um 1199 sbr. við 700 árið áður og framhaldsskólanemar um 50 sbr. við 150 árið áður.
Samtals komu því um 2000 nemendur í heimsókn sem er tæplega 100% aukning frá árinu
2012 þegar um 1.150 nemendur sóttu húsin heim. Af þeim hópi fengu ríflega 630
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nemendur formlega leiðsögn um sýningar í húsinu miðað við 800 árið áður. Heimsóknir í
tengslum við listahátíð barna voru ríflega 2.000 sem er svipaður fjöldi og árið 2012 en inni
í þeirri tölu eru hluti leikskólabarnanna sem nefnd voru hér að framan auk aðstandenda
þeirra..
Fyrir utan Listahátíð barna voru það fyrst og fremst tvær sýningar sem drógu að sér
þennan hóp, Lög unga fólksins og Áframhald.
Samtals voru þetta því um 4.500 manns sem koma í húsin á vegum skólanna sem er
umtalsverð fjölgun frá 2012 þegar þeir voru um 3.600.
4.7 FLUGSTÖÐ LEIFS EIRÍKSSONAR
Listasafnið heldur áfram kynningu á íslenskri myndlist í landgangi flugstöðvarinnar. Er
þetta gert með því að hengja upp mismunandi listaverk ásamt upplýsingum á
veggspjöldum og bæklingum sem látið er liggja frammi. Ef möguleiki er á er reynt að tengja
verkið sem hengt er upp við þær sýningar sem eru yfirstandandi í Listasafninu hverju sinni.
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.
Þau verk sem prýddu landgang flugstöðvarinnar árið 2013 voru eftir myndlistarmennina
Hallstein Sigurðsson, Gunnhildi Þórðardóttur, Þórð Hall og Kristberg Ó. Pétursson sem allir
sýndu í safninu á árinu. Að auki voru sýnd verk eftir Eggert Guðmundsson og Guðmund
Karl sem bæði eru í safneign Listasafnsins.

Þórður Hall og Kristbergur við uppsetningu sýningarinnar Endurfundir.

5. ÖNNUR VERKEFNI
5.1 LISTASKÓLINN
Markmið listaskólans er að skapa börnum í sveitarfélaginu tækifæri til þátttöku í listrænu
og skapandi starfi.
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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. Gengið var frá ráðningu tveggja leiðbeinenda við skólann s.l.
vor, þeirra Söru Daggar Gylfadóttur sem lagt hefur stund á leirkeranám og starfað sem
myndmenntakennari í leik- og grunnskóla og Bylgju Dísar Gunnarsdóttur, óperusöngkonu
og tónlistarkennara. 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 10.-28. 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.

Nemendur Listaskólans með heimasmíðað eggjabú.

30 pláss voru í boði á námskeiðinu líkt og síðasta sumar. Þegar upp var staðið urðu
þátttakendur alls 37 en þar var línan dregin og þurftu nokkrir frá að hverfa og var bent á
síðara námskeiðið sem til stóð að halda í júlí. Ekki gekk þó að ná lágmarksþátttöku á síðara
námskeiðið. 16 börn voru skráð en miðað var við 20 börn að lágmarki. Námskeiðið var því
fellt niður.
Listaskólinn gekk mjög vel að mati leiðbeinenda og umsjónarmanns. Markmiðið í upphafi
var að skapa þægilegt og gott andrúmsloft þar sem sköpunargáfan fengi að njóta sín. Telja
leiðbeinendur að það hafi tekist. Þess má geta að hópurinn var stór og mætti velta fyrir
sér hvort setja ætti öruggt þak yfir fjölda barna. Vegna stærðar hópsins var oft á tíðum
erfitt að halda utan um allan hópinn, sérstaklega þar sem húsnæði námskeiðsins býður
ekki uppá svo mikinn fjölda. Einnig voru nokkrir einstaklingar á námskeiðinu með töluvert
miklar sérþarfir og þurftu þeir sérstaklega mikla athygli á kostnað annarra. Leiðbeinendur
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fengu dygga aðstoð frá stúlkum í Vinnuskólanum og voru þær fimm talsins. Í heildina stóðu
stúlkarnir sig vel en reynslan hefur þó sýnt að sá hópur þarf ekki síður utanumhald en
börnin sjálf.
Það er mjög mikilvægt að börnum í bæjarfélaginu standi námskeið af þessu tagi til boða
sem kemur til móts við þarfir þeirra sem hafa ríka sköpunargleði og listtengdan áhuga.
Það er mat þeirra sem að verkefninu stóðu að vel hafi tekist til í sumar og að allir sem að
komu, börn, foreldrar og starfsfólk hafi verið ánægt með afraksturinn. G.M.L.

Framlag nemenda Akurskóla á Listahátíð barna. Sjávardýr unnin í leir.

5.2 LISTAHÁTÍÐ BARNA
Listahátíð barna er samstarfsverkefni Listasafns Reykjanesbæjar, allra 10 leikskóla, allra 6
grunnskóla, tónlistarskóla og dansskóla bæjarins og var haldin í 8. sinn dagana 8. - 26. maí
2013. Styrkur í verkefnið kr. 800.000 fékkst úr menningarsjóði Suðurnesja sem gerir kleift
að halda hátíðina af þeim metnaði sem sýndur hefur verið fram til þessa.
Yfirskrift leikskólahluta hátíðarinnar 2013 var Umhverfi okkar er ævintýri Ákveðið var að
breyta Listasalnum í bæ, Reykjanesbæ, og leggja götu í gegnum bæinn, prýdda
ljósastaurum af ótrúlega fjölbreyttu tagi. Skúlptúrum var svo raðað inn á milli. Reynt var
að raða þeim „landfræðilega“ rétt þannig að skipulagið væri eins og í bænum okkar, þar
sem því var við komið. Einnig var ákveðið að setja inn myndband sem sýndi hafið og gæfi
þá tilfinningu að bærinn stæði við hafið og var það unnið af Davíð Óskarssyni, starfsmanni
Fjörheima.
Í Bíósal voru blindrammar með ljósmyndum teknum af börnunum, 2 rammar frá hverjum
skóla. Þar var einnig útbúin hljóðfærasmiðja með heimatilbúnum hljóðfærum sem stillt
var upp á stöpla, aðgengileg fyrir börnin til að leika sér að. Tónlist var leikin undir af
geisladiskum þannig að börnin gátu slegið taktinn og spilað með.
Opnunardagskrá hátíðarinnar var jafnframt opnunaratriði Barnahátíðar sem haldin var í
bænum þessa daga. Við opnunina mættu elstu börn leikskólanna og sungu börnin nokkur
lög og svo setti Árni bæjarstjóri hátíðina formlega. Landinn, sjónvarpsþáttur Gísla
Einarssonar á RUV var viðstaddur opnunina og var sýnt frá henni og sýningunni í þættinum
næsta sunnudag.
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Um 2.900 gestir heimsóttu Duushúsin þá 19 daga sem sýningin stóð sem teljast þá um
150 gestir á dag sem verður að teljast einstaklega góð aðsókn.
Í fjórða sinn var einnig lagt af stað með verkefnið Listaverk í leiðinni sem er
samstarfsverkefni Listasafnsins og allra 6 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. Hverjum skóla var fundinn sýningarstaður 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 Listasafnsins lá í skipulagningu og utanumhaldi verkefnisins, að vera í samskiptum
við staðarhaldara á hverjum sýningarstað, aðstoða við flutning á verkum, útvega aðföng
s.s. sýningarskápa, stöpla o.fl. í þeim dúr, sjá um samræmingu á merkingum og kynningu,
útgáfu sýningarskrár og fleira sem til féll. Menningarsvið hefur einnig staðið straum af
kostnaði við verkefnið, öðrum en þeim sem verður til við listsköpunina sjálfa. Af ýmsum
ástæðum sem m.a. tengjast kjaramálum þátttökukennaranna töldu aðstandendur
verkefnisins nú tímabært aðábyrgð þess flyttist yfir til fræðslusviðsins þótt Listasafnið
héldi áfram að veita alla þá aðstoð sem þörf er á og varð það niðurstaðan.
Árið 2013 var einnig leitað til Tónlistarskóla Reykjanesbæjar um aðkomu þeirra að
hátíðinni og er skemmst frá því að segja að hún var frábær. Tónlistarskólinn var með 16
viðburði í tengslum við hátíðina og komu fram þar sem eitthvað var um að vera auk þess
að standa fyrir sínum eigin viðburðum. Þá tóku dansskólarnir Danskompaní og Bryn
Ballett Akademían einnig virkan þátt í hátíðinni með atriðum á Hæfileikahátíð
grunnskólanna og víðar.
Listahátíð barna er sérlega skemmtilegt verkefni sem vex nú með hverju árinu. 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 fimmta
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. 1.000.000. Ákveðið var að hann skyldi fyrst og
fremst nýttur til ráðningar listafólks til að halda utan um og vinna með fötluðum og
ófötluðum einstaklingum að undirbúningi hátíðarinnar. Ákveðið var að kjarni hátíðarinnar
yrði í Reykjanesbæ þar sem fatlaðir á Suðurnesjum sækja flestir sína þjónustu þangað.
Samstarfsaðilar í verkefninu voru MSS með Jennýju Magnúsdóttur í forsvari en hún hefur
umsjón með fullorðinsfræðslu fatlaðra á vegum Miðstöðvarinnar og situr í stjórn Listar án
landamæra. Auk þess var náið samstarf við Hæfingarstöðina og Björgina
geðræktarmiðstöð.
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Dagskráin var með eftirfarandi hætti:
Sumardaginn fyrsta, 25. apríl, var boðið upp á Geðveikt kaffihús í umsjón Bjargarinnar
geðræktarmiðstöðvar í Svarta pakkhúsinu, Hafnargötu 2. Rut Ingólfsdóttir breytti Svarta
pakkhúsinu í notalegasta kaffihús, með dálítið geðveiku yfirbragði. Á veggjum héngu verk
eftir þjónustunotendur Hæfingarstöðvarinnar og nokkrir einstaklingar voru með sölu á
margvíslegu handverki. Veitingarnar voru framleiddar af þjónustunotendum Bjargarinnar
sem jafnframt voru á staðnum og sáu um að nóg væri til af kaffi. Þá voru vöfflur bakaðar
á staðnum. Þar komu fram Bestu vinir í bænum sem sýndu brot úr verki sínu Tímavélinni,
Guðmundur Sigurðsson tenór og loks Guðmundur R Lúðvíksson ásamt hljómsveit.

Bestu vinir í bænum. Tímavélin

Þennan sama dag var opnuð samsýning nokkurra myndlistarmanna í Bíósal (sjá kafla
3.3.2).
Þriðja verkefnið sem leit dagsins ljós á sumardaginn fyrsta var unnið af félögum úr
Björginni undir stjórn myndlistarmannsins Guðmundar R Lúðvíkssonar og bar vinnuheitið
„Strætóskýli fá andlitslyftingu.“ Hópurinn tók sig til og gaf nokkrum strætóskýlum í
bænum nýtt líf með því að innrétta þau eins og stofur. Tilgangurinn var að vekja athygli á
göfugu hlutverki þessara mikilvægu íveru- eða samkomustaða og gera þeim hærra undir
höfði og um leið að krydda tilveruna aðeins. Uppátækið vakti mikla athygli og setti
skemmtilegan svip á bæinn.
Helgina 27. og 28. apríl var svo komið að sýningu leikhópsins Bestu vinir í bænum sem setti
nú upp sitt annað verk, Tímavélina, undir stjórn Bylgju Dísar Gunnarsdóttur og Hennings
Emils Magnússonar. Tímavélin gerðist í litlu þorpi þar sem litríkar persónur búa. Fráfall
eins íbúa í þorpinu hrinti af stað óvenjulegri atburðarás. Sýningarnar, sem fram fóru í
Frumleikhúsinu tókust virkilega vel og létu engan ósnortinn. Um það bil 10 manns tóku
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þátt í þessu verkefni margir í annað sinn. Þetta verkefni fékk einnig framhaldslíf og kom
hópurinn fram á nokkrum stöðum og hátíðum eftir List án landamæra.

Framlag Bjargarinnar 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 haldið
áfram og 2013 var húsið allt hreinsað, raflagnir og milliveggir settir inn, salerni og stigar.
6.2 STARFSFÓLK

30

Listasafn Reykjanesbæjar

Ársskýrsla 2013

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. Heiðrún Þórðardóttir, 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. Sara Dögg Gylfadóttir, kennari við Listaskólann
10. Bylgja Dís Gunnarsdóttir, 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.
13. Sigrún Sandra Ólafsdóttir, sýningarstjórn.
14. Gunnhildur Þórðardóttir, verkefnastjóri vegna skráningarverkefnis
Guðmundur Ingi Hildisson lét af störfum 1. apríl 2013 og fór á eftirlaun og við tók
Theodór Kjartansson. Guðmundi voru þökkuð vel unnin störf.
Að auki hefur starfsfólk Byggðasafns aðstoðað við uppsetningu sýninga og afleysingar við
safnvörslu. Þau Haraldur Haraldsson og Sigrún Ásta Jónsdóttir forstöðumaður ásamt
Birni Ragnarssyni fyrrum starfsmanni Byggðasafnsins.
6.3 GESTAFJÖLDI
Listasafnið er eins og áður segir rekstraraðili að Duushúsum. Fram til ársins 2009 hafði
gestafjöldi aukist jafnt og þétt og fór hæst í ríflega 45.000 gesti það ár. Síðan þá hefur
gestfjöldi aðeins dregist saman og var rétt tæp 35.000 árið 2013.

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

2013
621
1.056
1.679
1.393
3.806
1557
933
1.063
18.937
1.164
1277
1.198
34.684
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2012 Breyting
1045
-41%
1.487
-29%
2.487
-32%
1.078
29%
3.288
16%
1020
53%
803
16%
3.753
-72%
18.008
5%
1.234
-6%
1214
5%
1.621
-26%
37.038
-6%
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35.000
30.000

Fjöldi gesta

25.000
20.000
2013
15.000

2012

10.000
5.000
-

6.4 SKIPTING GESTA
Þegar tilgangur heimsókna gesta er skoðuð betur kemur í ljós að rúm 90% af heildarfjölda
gesta á árinu komu til að skoða sýningar í húsinu og viðburði tengda þeim. Um 7% koma
til að sækja eða leika á tónleikum og um 2% koma í öðrum tilgangi t.d. til að sækja fundi,
móttökur eða annað.

7% 2%

Sýningargestir
Tónleikar
Aðrir viðburðir
91%

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
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og deilir út hér á svæðinu. Þessir styrkir skila því að safnið getur enn verið með 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 2013 var 40.684.000 og skiptist á eftirfarandi lykla: Listasafn 26.484.000,
Listaskóli barna 800.000, Listaverk bæjarins 1.400.000, Duushús 12.000.000. Styrkur úr
Safnasjóði voru kr. 3.000.000 og ýmsir styrkir kr. 3,400.000 og var þar drýgstur
Menningarsjóður Suðurnesja.

8. LOKAORÐ
Árið 2013 var kröftugt ár í starfsemi safnsins og mörg áhugaverð verkefni voru unnin.
Fjöldi fastra starfsamanna hélst óbreyttur en þeir eru þrír, aðrir þrír voru í hlutastarfi og 6
tóku að sér ýmis tímabundin verkefni s.s. við sýningarstjórn og vinnu við safnkost.
Listasafn Reykjanesbæjar er ennþá eina listasafnið á Suðurnesjum og sem slíkt hefur það
ýmsum skyldum að gegna og þá ekki síst í sambandi við menningaruppeldi ungu
kynslóðarinnar. Á árinu komu t.d. um 2.000 nemendur í nemendaheimsóknir auk fjölda
gesta sem nýttu sér leiðsagnir listamanna og sýningarstjóra og alls komu 35.000 gestir í
safnið árið 2013 sem er nokkuð svipaður fjöldi og áður ef frá er talin fækkun gesta á
Ljósanott vegna slæms veðurs.
Safnið hefur frá fyrstu tíð stutt við margvísleg verkefni tengd listum og menningu og
skipar orðið stórt hlutverk í menningarlífi svæðisins. Starfsmenn safnsins stýra t.d.
Listahátíð barna og List án landamæra sem hvoru tveggja eru árleg verkefni í
Reykjanesbæ auk þess sem Listaskóli barna er rekinn á sumrin af safninu. Safnið setti
upp 12 sýningar á árinu s.s. í Listasal Duushúsa og víðar og þá hefur safnið staðið fyrir
veigamikilli útgáfu í tengslum við þær sýningar sem safnið stóð fyrir í Listasal. Miðlun
safnsins fer einnig fram í gegnum vefsíðu og fb síðu og fjölda fréttatilkynninga sem
sendar eru út við öll tilefni.
Unnið var sérstaklega við skráningu alls safnkostsins á árinu og vinna við yfirfærslu í Sarp
er hafin. Safnið fékk styrk frá Safnasjóði til að vinna við það verkefni og var starfsmaður
ráðinn í þrjá mánuði. Haldið var áfram að safna upplýsingum um myndlistarlíf fyrri tíma í
bæjarfélaginu og einnig öfluðust miklar upplýsingar í tengslum við safneignina í vinnunni
við gagnagrunninn.
Menningarsjóður Suðurnesja styrkti þrjú verkefni á vegum safnsins og einnig fékk safnið
bæði verkefnastyrk og rekstrarstyrk frá Safnaráði. Þessar styrkveitingar gerðu það að
verkum að ýmis verkefni safnsins voru viðameiri en annars hefði verið, núna á tímum
mikils aðhalds og endurskipulagningar. Stærsti hluti rekstrarfjárins kemur þó frá
Reykjanesbæ og auðsýnt að mikill metnaður bæjaryfirvalda er að halda uppi góðu
listasafni á Reykjanesi. Sú hugsum og mikil útsjónarsemi starfsfólksins alls hefur orðið til
þess að það náðist að ljúka verkefnum ársins 2013 með góðum árangri.

Reykjanesbæ, 20. mars 2014
Valgerður Guðmundsdóttir
Forstöðumaður Listasafns Reykjanesbæjar
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