Ársfrágreiðing fyri Listafelag Føroya
25. apríl 2005 til 25. august 2006

Ársaðalfundur 25. apríl 2005
Petur Zachariassen var valdur til fundarstjóra. Helgi Fossadal og Marjun Sigurðsdóttir
stóðu fyri vali. Marjun Sigurðsdóttir og Hilmar Høgenni vóru vald. Nevndin skipaði
seg við Pál Weihe sum formanni, Hilmari Høgenni sum kassameistara og Maluni
Marnersdóttir sum skrivara, Anniku Marr Poulsen og Marjun Sigurðsdóttir sum
nevndarlimir.

1.

Nevndarfundir síðani seinasta aðalfund:

Nevndin hevur havt 13 fundir síðan aðalfundin. Tað sum komið burtur úr er í
høvuðheitum:
2.
Limakvøld:
Í sambandi við at Munch-framsýningin í Listaskálanum endaði heitti felagið á
Dagmar Warming, stjóra fyri Museet for Religiøs kunst í Lemvig, um at siga
limunum í felagnum frá framsýningini.
Í sambandi við at føðingardagsframsýningin hjá Zacharias Heinesen endaði greiddi
Inger Smærup Sørensen frá verkunum.
3.
Limaferð:
Skipað var fyri ferð til London 7. til 12. oktober 2005. Felagið rindaði fyri atgongugjøld og rundvísingar fyri limirnar. Vitjað var á Saatchi Gallery, National Gallery,
Victoria and Albert Museum og "Tate-to-Tate", t.e. vitjaðu Tate Modern og Tate
Britain í einum. Seinasta felags tiltakið var Afternoon Tea hjá The Ritz. Nógv sóu
eina stóra ferðaframsýning við verkum hjá Edvard Munch og summi vóru í Royal
Opera og sóu The Ring – Sigfried.
4.
Felagið fekk seks umsóknir um stuðul. Hesar vórðu játtaðar:
Summarframsýningin í Norðurlandahúsinum 2006 varð stuðlað við kr. 20.000.
Framsýningin “Føroysk List” á Den Fri í Keypmannhavn í mai og juni varð stuðlað
við kr. 30.000.
Katrin Ottardóttir fekk kr. 10.000 í stuðli til at gera video film um Hans Paula Olsen.
30 eintøk av bókini um Zacharias Heinesen vóru keypt eftir áheitan frá Inger Smærup
Sørensen. Bókin verður býtt út til limirnar á aðalfundinum og er at fáa í Listasavninum.
Bólkurin Provincialistarnir varð stuðlaður við kr. 30.000 til framsýning og seminar í
oktober 2006.

5.

Keypt listaverk:

Arnhold Vegghamar: 2 verk
Rannvá Holm Mortensen: 7 verk

6.
Heiðurslimaskapur:
Ingálvur av Reyni og Janus Kamban vórðu heiðraðir á samkomu tann 19. august í
Listasavninum: Teir báðir listamenninir vórðu heiðurslimir og felagið rindaði fyri at
stoypa í bronsu bringumyndir av teimum, sum Hans Pauli Olsen hevði gjørt. Felagið
stílaði fyri tiltakinum saman við Listasavninum. Bent Irve helt heiðurstaluna og
hugleiddi um teir báðar sum listafólk. Nicolas Kapnas spældi á bratch. Jógvan
Biskupstøð fagurskrivaði heiðurslimabrøvini.

7.
Ólavsøkuframsýningin
Fyri framsýningina í 2005 var ein úrtøkunevnd sett saman av Titu Vinter, Louisu
Lamhauge og Eyðun av Reyni.
Fyri framsýningina í 2006 vóru Oggi Lamhaugi, Jógvan Biskupsøð og Marita
Nattestad vald í úrtøkunevndina. Tey, ið lótu inn til framsýningina í ár, vóru 34 í tali
og innsendu verkini 136. Á ólavsøkuframsýningini vóru 19 framsýnarar við 47
verkum.

8.
Grafisk bløð:
Heitt var á Bárð Oskarsson, Amariel Norðoy og Sigrun Nicalasen um at gera grafiks
bløð á Grafika Verkstaðnum. Avtala varð gjørd við verkstaðin um gjaldið. Enn hevur
Sigrun tó enn ikki haft stundir at gera arbeiðið, men ger tað eftir ætlan nú í heyst.

9.
Faldari
Nýggjur faldari, sum sigur eitt sindur um søgu og virksemi felagsins, er prentaður í
1.000 eintøkum. Faldarin fæst m.a. í Listaskálanum og Kunningarstovuni.

10.
Kanningarferð:
Nevndin hevur vitjað Norðoya Listafelag og sæð verkini hjá Fridu Zachariassen við tí
í hyggju at gera eina framsýning í Havn um hana. Nevndin vitjaði eisini Arnhold
Vegghamar á Viðareiði.

Tórshavn, tann 25. august 2006
Nevndin

