Aðalfundur í Listafelag Føroya 27. mai 2019

Listafelagið hevur seinasta ár havt tvey meginátøk. Tey eru at skipa fyri Ólavsøkuframsýningini og
at skipa fyri listaferðum bæði úti og heima.
Ólavsøkuframsýningin 2018.
Seinasta summar var tað Jón Sonni Jensen, sum skipaði fyri framsýningini. Ólavsøkuaftan legðist
Jón við krími, men formaður felagsins helt hesa talu vegna Jón, tá sýningin opnaði:
“Framsýningin í ár hevur heitið “MÁL”. Vit kunnu í dag síggja verk frá 20 av okkara listafólkum
sýnd fram her í dag. Fá verk snúgva seg tó um mál í sínum vanliga týdningi. Vit hava verk tó verk,
sum hugleiða um mangt millum himmal og jørð:
-

Sálarheilsu, meditatión og lívsspurningar
Menniskjan í mun til náttúruna
Rørslur í rúmið
tjóðskapar- og politiskan kritikk
Dreymar
Humor
Vakrar náttúru- og lívfrøðiligar lýsingar
Interaktivitet
Lívsspurningar og mangt mangt annað

Nei, verkini í ár snúgva seg kanska ikki so nógv um heitið á framsýningini í ár (og tó), tí tað var
ongantíð meiningin. Tað er her tú, kæri áskoðari, kemur inn í myndina. Tá listafelagið setti seg í
samband við meg í síðsta ár, visti eg at eg vildi gera eina framsýning, sum dróg hyggjaran inn á
onkran hátt. Til hetta heitið ‘MÁL’, var ein listi gjørdur yvir føroysk orð við orðastovninum ‘MÁL’.
Listin gjørdist heili 240 orð langur, og hyggur tú nær at plakatini, so er tað hesin listin sum skapar
myndina. Orðini nema ógvliga breitt. mál, søgu, siðvenju, politikk, list, ítrótt, mat, sosial og
menniskjaslig viðurskiftir. Hetta viðkemur sostatt okkum øll og er á nógvar hættir eisini tað sum vit
eru savnaði um í dag. Og á allar hættir tað sum vit savnast saman um á Ólavsøkuni. Hugsa vit um
heitið aftur í samabnd við hesa framsýningina, so kann man siga at orðalistin ikki avmarkar. Hann
var heldur ikki gjørdur til tað. Hann var gjørdur til tað mótsatta. At breiðka, at vaksa, at
kontekstualisera, at kjakast, at hoyrast. Listin er gjørdur til tykkum sum eru savnaði saman her í
dag. Eg havi nemliga í langa tíð sakna at hoyra fleiri røddir og kjak um Føroyska samtíðarlist, og tí
skuldi hetta vera grundarsteinurin til ársins Ólavsøkuframsýning. Eitt kjak sum kann breiðka um
okkara fatan av samtíðarlist her á landi. eitt kjak sum kann seta hana í kontekst. eitt kjak sum kann
staðfesta ella mótprógva hennara virði. Í øðrum orðum, eitt kjak, sum kann vísa eina breiðari
mynd.
Í hesum sambandi er ein kassi stillaður í í forhøllina. Ein kassi har tit øll kunnu, navngivið ella
ónavngivið, lata lepar við tykkara hugsanum, tykkara uppliving, tykkara tonkum, tykkara kritikki,
stikkorðum, kenslum. Hvat er tað tú stendur eftir við eftir at hava uppliva hesa framsýningina?

Hesir lepar vera síðan avmyndaðir og lagdir út á facebook síðuna “Ólavsøkuframsýningin 2018”
har tit øll, og onnur kunnu fylgja kjakinum. Og vónandi fer tað at leiða til meiri kjak.
Vit eru ofta ov friðarlig. Eg og LFF eru áhugaði at síggja einar sjónligar fríar samrøður. Tí skalt tú
vita, at tú hevur eins stóran týdning í hesi framsýning sum listafólkini sjálvi.
Eg vil fegin takka: Listafelag Føroya fyri gott samstarv og Kára Svensson fyri at hava hjálpt mær
hesa vikuna.
Nú fer Silvurdrongur at framsføra fyri okkum. Silvur drongur er háaktuellur við nýggjum
yrkingasavni og tónleiki, Silvurbók og Silvurplátu, og umframt tað kom hann herfyri eisini út við
filminum 111 góðir dagar, sum hann vann Geytan fyri í Februar mánaði í ár. Aftur at sær hevur
hann Per I. Højgaard á trummum her í dag. Eftir at teir báðir hava framført verður høvi at síggja
framsýningina og eisini verður okkurt gott til góman úti í forhøllini. Eftir er bert hjá mær at ynskja
tykkum øllum vælkomin til Ólavsøkuframsýningina 2018 – Og góða Ólavsøku!
Ger so væl Silvurdrongur!
Listaferðir í farna ári:
Ársins fyrsta útferð/vitjan var leygardagin 17. november. Vit sóu nýggja ráðhúsið í
Eysturkommunu í Norðagøtu. Arkitekturin handan húsið, Ósbjørn Jacobsen, tók ímóti okkum og
greiddi frá tankunum aftanfyri sniðgevingina. Síðani vitja vit Bátasavnið í Leirvík og her tók Petur
Martin Petersen ímóti okkum og greiddi frá listini hjá Jóannis Kristiansen. Eisini greiddi Ásmundur
Justinussen frá bátasavninum. Aftaná fóru vit til Fuglafjarðar at síggja privata myndasavnið hjá
Petur Martini. Vit vóru aftur í Havn um sekstíðina.
Við tað at áhugin fyri túrinum var so stór, at ikki øll suppu við, var skipað fyri áleið sama túri einar
tvær vikur seinni. Her greiddi borgarstjórin í Eysturkommunu frá ráðhúsinum, Ásmundur frá listini
í Bátasavninum og Petur Martin tók ímóti heima hjá sær.
Leygardagin tann 16. februar kl. 14.00 vitjaðu vit Williamshús og atelieri hjá Zacharias. Vit byrjaðu
í Williamshúsi har Zacharias greiddi frá og síðan vóru vit gestir í atelierinum hjá honum. Eisini
hendan vitjanin fekk stóra undirtøku.
Ein listaferð til Suðuroyar 17. mai varð er útsett til heystar, tí ikki vóru stundir at fyrireika hana í
vár. Eisini er í umbúna ein ferð til í Sandoynna.
Komandi listaferð út í heim.
Næsta ferðin gongur til Helsinki at vitja listasøvnini har. Tað verður í september.
Heimasíðan
Vit fingu nýggja heimasíðu, sum vit sjálv kunnu halda við líka.

Ólavsøkurframsýningin 2019.

Listafelag Føroya fer í ár at bjóða listafólkum, sum er seksti ár og eldri at senda inn tvey verk í part.
Listafelagið hevur seinnu árini gjørt rættiliga nógv burtur úr nýbrotum í listini og við tí hava serliga
tey ungu listafólkini fingið rúmd á Ólavsøku.
Við hesi framsýningini er ætlanin at vera eitt sindur afturlítandi og vísa almenninginum hvussu
myndlystin hevur sær út hjá teimum, sum hava hava verið listafólk her heima seinastu trý ella fýra
áratíggjuni. Tað verður ongin úttøkunevnd, men vit fara at biðja tykkum siga okkum frá áðrenn 1.
mai um tit fara at taka lut.
Gott tríati listafólk hava sagt frá at tey fara at senda inn. Oggi og Jón Sonni hava lovað at hanga
upp. Vit fara at gera eitt katalog, har vit siga siga frá hvørju listafólkini eru og møguliga við mynd
ella myndum. Ætlanin er eisini at fáa Bárð Jákupsson og Nils Ohrt at skriva nøkur orð til inngang –
har Bárður lýsir meginrákini millum til aldurskomin listafólk og Nils ger samanberingar við
umheimin.
Stuðul í 2018
Listaframsýningina um Kampmann við kr. 10.000,00

Keypt verk í 2018
Marius Olsen,

kr. 9.250

Helgi Joensen, kr. 25.000
Rannvá Kunoy, kr. 7.200

Pál Weihe, formaður

