FØROYSK MYNDLISTAFÓLK - ÁRSFRÁGREIÐING 2019
Leygardagin t. 7. desember 2019 hevði felagið Føroysk Myndlistafólk aðalfund á Listasavni Føroya.
Hetta er frágreiðingin frá forfólkinum, Jóhan Martin Christiansen.
Nýggj nevnd
Á aðalfundinum 27. oktober 2018 stóð Finleif Mortensen fyri vali og ynskti ikki at bjóða seg fram til
eitt skeið afturat. Kári Svensson varð valdur inn í nevndina, við tí treyt, at hann bert vildi sita eitt ár í
nevndini. Sostatt hava Jóhan Martin Christiansen, forfólk, Jón Sonni Jensen, skrivari og Kári
Svensson, kassameistari staðið á odda fyri virkseminum hjá felagnum tíðarskeiðið 28. oktober 2018
til 7. desember 2019.
Nýggjur stjóri, Várframsýning og limatiltøk
Listasavnið fekk nýggjan stjóra í mars 2019. 1. august 2019 tók Karina Lykke Grand yvir eftir Nils
Ohrt, sum hevur verið stjóri í 8 ár. Nýggji stjórin hevur í miðlunum tosað um ov lítlu rakstrarjáttanina
og neyðugu ábøturnar, ið skulu gerast fyri at skapa tryggar karmar um verkini í savninum. Karina
hitti limirnar á aðalfundinum og greiddi í stuttum frá hennara ætlanum, m.a. um at heingja føstu
framsýningina upp av nýggjum við fleiri verkum enn nú, har evni/tema eru í miðdeplinum, t.d. havið,
landslag, portrett, kroppur, djór o.s.fr. Talan verður um eina sokallaða salonguppheinging. Ymiskar
broytingar vera eisni í serframsýningunum. Felagið fylgir við í spenningi, hvussu virksemi verður
skipað og vónar, at tað fer at eydnast væl. Felagið sær eisini fram til eitt gott samstarv um tey mál,
sum vit hava í felag, m.a. at skipar verður fyri betri sømdum hjá listafólkum, tá tey sýna fram.
Eitt av evnunum hjá nevndini hevur verið at seta fleiri limatiltøk á skrá, m.a. í sambandi við
Várframsýningina, at skipa fyri salong og onnur limatiltøk, t.d. ateliervitjan. Í mars varð skipað fyri
ateliervitjan hjá Kára Svensson. Undirtøkan var fín og sum kunnugt, er Kári blíður vertur. Ein sera
hugnalig løta.
Várframsýningin var aftur á Listasavninum í ár. Fernisering var t. 12. apríl. 2019. Dorit Hansen,
ritstjóri á Námi setti framsýningina, og Sissal Grækarisdóttir við band framførdi nøkur løg til
ferniseringina. Í nevndini fyri framsýningina hesuferð vóru: Annika Gregoriussen, Rannvá Holm
Mortensen og Birgit Kirke. Luttakandi listafólk vóru: Anna Malan Jógvansdóttir, Astrid McDonald,
Bárður Dal Christiansen, Billa Jenný Jónleifsdóttir, Ellen Susanne Baldus, Finleif Mortensen, Fríða
Berg, Hanne Matthiesen, Jana Jónhardsdóttir, Jóhan Martin Christiansen, Jón Sonni Jensen, Jóna
Rasmussen, Jórunn Dánjalsdóttir, Lisbeth Gjørtz Fast, Ole Wich, Randi Samsonsen, Tummas Jákup
Thomsen, Ulla Gerd Christensen og Vagnur Dam.
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Listafólkaløn
Á aðalfundinum í 2018, sum varð hildin tann 27. oktober, varð skipanin við listafólkalønum umrødd.
Aðalfundurin hevði spurningar, sum nenvdin bar víðari til Mentanargrunn Landsins. Aðalfundurin
heitti á Mentanargrunnin um at venda sær til fakligu feløgini, fyri at ráðføra seg við setan av
faknevndunum. Spurningarnir vóru: Eftir hvørjum leisti eru faknevndirnar fyri listafólkaløn valdar?
Hvørjar treytir eru settar limunum í faknevndunum fyri at tryggja fakligheitina? Hvussu verður
fakligheit allýst í hesum samanhanginum? Hvørjar mannagongdir og treytir hava faknevndirnar at
arbeiða eftir, tá ið umsóknir verða mettar og vigaðar? Hvørji atlit verða tikin, tá ið ein umsókn verður
mett og vigað?
Í svari frá Ingun í Skrivarastovu, forkvinnu í nevndini fyri Mentanargrunnin, stendur at enn er skipanin
nýgg og at tillagingar verða gjørdar, at viðmerkingar og annað viðkomandi er kærkomið. Í sambandi
við faknevndirnar, so staðfestir forkvinnan at tað er nevndin fyri Mentanargrunnin, sum hevur
ábyrdina av at seta faknevndirnar. Ein treyt er m.a. at nevndirnar skulu verða mannaðar av útbúnum
fakfólkum innan økið. Heimild er ikki fyri, at avvarðandi limafeløg seta nevndirnar. Forkvinnan í
nevndini fyri Mentanargrunnin hevur fundir við allar faknevndirnar um umsøknirnar, sum eru komnar
inn, fyri at tryggja at eingin trupulleiki er viðvíkjandi gegni. Tá ið faknevndirnar viðgera og viga
umsóknirnar, skulu tær hugsa um hetta: 1. Høg listarlig góðska. 2. Listarlig menning yvir 3 ára
tíðarskeiðið. 3. At førleikar eru til at gera verkið til veruleika, og at viðkomandi hevur framleitt dygd
áður. 4. Grundgeva fyri avgerð, bæði ja/nei. Eru nøkur javnsett, hví verður so ein tikin frammum? 5.
Semja um valið - um ikki ber til at finna semju, ber til at tilnevna 2 listfólk, við neyvari grundgeving.
Er ongin egnaður, verður grundgivið fyri hví. Annað: 1. Er talan um nýskapan? 2. Útbúgving, royndir
og avrik. 3. Fingið 1 ella 3 ára stuðul fyrr?
Tórshavnar Kommuna
Felagið samskiftir regluliga við størstu kommununa í landinum, Tórshavnar Kommuna, um ymisk
viðurskifti. Seinastu árini hevur kommunan arbeitt við at skipa fyri listaverkstøðum í Finsen. MYND
hevur tikið avgerð um, ikki at taka ábyrgd av umsiting av hølunum, av tí at talan verður um ein breiðan
skara av listafólkum, bæði leik og lærd, ið fara at húsast í hølunum. Nenvdin hevur heitt á
kommununa um at avgreiða málið skjótast gjørligt. Hølini verða í løtuni umvæld og kommunan fer at
gera skipan fyri umsiting av hølunum.
Fleiri nýggjir framsýningarmøguleikar eru í kommununi nú, Mullers Pakkhús, Perluna og Auluna í
Finsen eru vorðnir listaskálar burturav og lutvíst, og hetta gleðast vit um. Kommunan hevur nú
kunngjørt at søkjast kann um at sýna fram í Perluni og Auluni í Finsen, meðan at Müllers Pakkhús
verður boðið út til útvald listafólk.
Tórshavnar Listaráð er sett á stovn. Kommunan hevur sett eitt nýtt listaráð til at taka avgerðir í
umsøknum um framsýningar og almenna list. Randi Samsonsen er umboð fyri myndlistafólkini. Knút
Háberg Eysturstein fyri tónleikarar og Eyðun Eliasen fyri arkitektarnar.
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Viðurskiftini millum ListGraFO og Tórshavnar Kommunu hanga enn í leysari luft. ListGraFo hevur í
fleiri ár roynt at fáa eina avtalu við kommununa um atgongd/leigu av hølum, har tað skal vera
grafiskur verkstaður. Meðan bíðað verður eftir at ein avtala kemur uppá pláss, stendur grafiska
útgerðin hjá grafiska felagnum í einum konteynara.
Limir, nýggjir og farnir
Fíggjarstøðan hjá felagnum er í stórum treytað av inntøkum frá limagjøldum. Tó hevur felagið eisini
inntøkur frá sølu av verkum á Várframsýningini. Kári Svensson, kassameistari, hevur seinasta árið
vent sær til ymiskar fyritøkur, sum hava stuðlað felagnum fíggjarliga. Vit takka fyri stuðulin.
Ein avbjóðing hjá felagnum er at skaffa nýggjar limir, serliga hevur verið arbeitt við at røkk yngri
listafólkunum, eisni tey, sum útbúgva seg í løtuni. Í 2019 hevur felagið fingið tveir limir afturat, tey
eru Jens Dam Ziska og Jana Jonhardsdóttir.
Vit hava sagt einum limi færvæl í ár. Á aðalfundinum mintust vit Titu Vinther, sum andaðist 28.
August 2019. Vit siga Titu takk fyri hennara avrik og vísa samkenslu fyri familju hennara.
Listprýðing og listaskúlaskipan
2019 hevur verið eitt gott ár hjá felagnum Føroysk Myndlistafólk. Sjøtul er settur á ymiskar uppgávur,
sum felagið hevur ynskt at seta á dagsskránna. Beint fyri aðalfundin hevði nevndin ein fund (6.
desember 2019) við Jensi av Rana, landsstýrismann í uttanríkis- og mentamálum um nøkur av
áhugamálunum hjá felagnum, sum eisini eru nevnd í samgonguskjalinum hjá sitandi samgongu við
Sambands-, Fólka- og Miðflokkinum á odda. Á fundinum varð millum annað almenn listprýðing og
listaskúlaskipan á skránni. Nevndin tekur vegna felagið undir við ætlanunum um at seta í gong eina
listaskúlaskipan og at lisprýðingar í almenna rúminum verður betur skipað og staðfest í lóg ella á
annan hátt. Landsstýrismaðurin heitti á sína fyrisiting um at seta ein arbeiðsbólk, at taka sær av
hesum arbeiðinum.
Á aðalfundinum 7. desember 2019 stóð Jón Sonni Jensen og Kári Svensson fyri vali og ynsktu ikki
at stilla upp aftur. Felagið takkar teimum fyri teirra avrik.
Hansina Iversen og Randi Samsonsen vórðu valdar inn í nevndina og nevndin hevur skipað seg
soleiðis eftir fundin: Jóhan Martin Christiansen, forfólk, Randi Samsonsen, kassameistari og Hansina
Iversen, skrivari.

Jóhan Martin Christiansen
8. januar 2020
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