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Felagið Føroysk Myndlistafólk hevði aðalfund fríggjadagin 20. november 2015.  
Formaður felagsins, Ole Wich, legði út við at greiða frá virksemi felagsins síðsta árið. 
Millum annað greiddi formaðurin frá um at, tá ið almennu Føroyar fer undir nýggjar 
byggjiverkætlanir, so skal ávísur partur av byggjikostnaðinum setast av til list. Fyrstu 
stigini eru tikin til hetta í samband við miðsnámsskúlan í Marknagil. Felagið Føroysk 
Myndlistafólk arbeiðir fyri, at mannagondirnar verða so góðar sum gjørligt, og at rødd 
listafólka verður hoyrd. 
Várframsýningin 2015 lat upp 10. apríl í Listasavni Føroya, har Jóhan Martin 
Christiansen bjóðaði vælkomin og síðani helt Bjørn Kalsø røðu. 23 listafólk luttóku, 
har 9 vóru við fyri fyrstu ferð. Sigrun Gunnarsdóttir, Jóhan Martin Christiansen og 
Ole Wich sótu í úrvalsnevndini. 
Í kjalarvørinum av at upphavsrættur varð yvirtikið sum føroyskt málsøki, skal lóg 
skrivast, ið hóskar til føroysku viðurskiftini. Tó er lógin ikki klár enn, og av somu 
orsøk er ongin stuðul goldin út úr Fjølritagrunninum í nøkur ár. 
Nú tykist at okkurt ítøkiligt listarligt virksemi kann fara í gongd í 
Kommunuskúlanum. Beint fyri aðalfundin var nevndin framvið og hugdi eftir 
grafiskum verkstaði, sum m.a. Jóna Rasmussen hevur staðið fyri at fáa í lag.  
Síðani Listaleypruin varð settur á stovn, hevur Norðurlandahúsið saman við 
Kommunufelagnum og Mentamálaráðnum staðið fyri hesum arbeiðinum. Men í ár er 
umsitingin flutt til LISA. Listaleypurin er ein góður møguleiki, hjá listafólkum at 
koma út á fólkaskúlarnar kring landi.  
Í summar vórðu umvælingarnar av Listamannahúsinum á Dalatrøðni, tað vil siga 
húsini hjá Janusi Kamban, endiliga lidnar. Listafelag Føroya, sum varar av ognini, 
skipaði fyri almennari móttøku, og kunnaði um at húsini nú eru opin hjá listafólki at 
arbeiða í. Hetta eru vit í felagnum Føroysk Myndlistafólk sera fegin um! 
Sum heild arbeiðir felagið Føroysk Myndlistafólk fyri at styrkja um viðurskiftini hjá 
øllum føroyskum myndlistafólkum, at røkta tey sambond vit longu hava, og at 
samstarva við onnur viðkomandi, tá ið tørvur er á tí, millum annað við at vera 
áhaldandi í samskiftinum við Mentamálaráðið, Tórshavnar Kommunu, Listasavn 
Føroya, Listafelag Føroya, Myndlistasambandið, LISA o.s.v.  

 
ROKNSKAPUR 
Eftir frágreiðing formannsins legði kassameistarin, Sigrun Gunnarsdóttir, 
grannskoðaða roknskapin fram, sum vísti at fíggjarliga støða felagsins er góð. 
Ymiskar inntøkur eru, m.a. limagjald og frá Várframsýningini 2015. 
 

 
 

LISTASAVN FØROYA 



Ingi Joensen greiddi frá um Listasavn Føroya, m.a. er Nils Ohrt settur sum stjóri á 
savninum trý ár afturat, og at ætlanir eru um at byggja savnið út fyri á leið 50 
milliónir krónir. Eftir nøkur ár við dalandi vitjanartølum, er nú aftur komin vend í. 
Savnið hevur keypt verk fyri umleið kr 300.000.  

 
NEVNDIR 
Ole Wich, formaður í felagnum, stóð fyri vali. Ole Wich hevur sitið í nevndini síðani 
2010. Finnleif Mortensen var einasti limur, ið varð stillaður upp, og er nú valdur inn í 
nevndina fyri felagið.  
Í nevndina fyri Várframsýningina sótu Ole Wich, Sigrun Gunnarsdóttir og Jóhan 
Martin Christiansen. Fyri Ole og Sigrun eru Randi Samsonsen og Jón Sonni Jensen 
vald inn. Fyrireikingarnar til Várframsýningina 2016 fara í gongd skjótast gjørligt. 

 
Aðalfundurin bleiv rundaður av við, at felagið takkaði fráfarandi formanni Ole Wich 
fyri sítt arbeiði, og ein heilsan og gáva varð honum handað. 
Eftir aðalfundin hevur nevndin skipa seg við Sigrun Gunnarsdóttir sum kassameistara, 
Finnleif Mortensen sum skrivara og Jóhan Martin Christiansen sum formann. 
 

Vegna nevndina 
Jóhan Martin Christiansen, formaður 

Keypmannahavn, 7. desember 2015 


