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1 Inngangur
Markmið verkefnisins er  að auðvelda myndlistarmönnum róðurinn með því að veita þeim góða 

yfirsýn á hagnýtar upplýsingar með gerð vefsíðu sem gagnast þeim í margþættu og oft á tíðum 

flóknu  starfsumhverfi.  Ætla  verður  að  þekking á  hagnýtum atriðum og fræðsla  geti  oft  verið 

lykillinn að löngum starfsferli, þótt mýtan um myndlistarmanninn sem einhvers konar bóhem lifi 

góðu lífi.  Í  riti  þessu verður gefin mynd af  Handbókinni,  það er að segja  ofangreindri  vefsíðu. 

Fjallað er um hugsunina að baki vefsíðunni, gerð hennar og innihald hennar í dag. Starfsumhverfi 

myndlistarmanna litast ekki síst af því þekkingarsamfélagi sem við búum í með öllu tilheyrandi. 

Nýir miðlar og miðlunarleiðir hafa skapað myndlistarmönnum aukna möguleika á því að starfa, 

mynda tengsl og skapa sér nafn. Aðgengi almennings að myndlist ætti sömuleiðis að vera greiðara í 

kjölfarið. 

Vefsíðan  (www.handbokin.com)  var  unnin  með  hliðsjón  af  því  sem  kalla  má  „opna 

hugmyndafræði“ (e. open source) sem var höfundi innblástur við gerð síðunnar og gengur í stuttu 

máli út á að upplýsingar skulu vera opnar og frjálsar, aðgengilegar öllum. Á meðal hindrana sem 

starfandi myndlistarmenn standa frammi fyrir má nefna að upplýsingar eru oft óaðgengilegar um til 

dæmis þá styrki, sýningarrými eða annað sem stendur til boða.  Handbókin hefur að geyma slíkar 

upplýsingar sem hefur verið safnað saman og gerðar aðgengilegar á meðal annars efnis. Höfundur 

vonast  einnig  til  þess  að  vefsíðan  geti  átt  þátt  í  að  opna  heim  sem ekki  hefur  verið  kynntur 

sérstaklega vel fyrir flestum myndlistarmönnum. Vitneskja um tilvist opins (ókeypis) hugbúnaðar 

sem virkar mjög vel og gæti nýst mörgum sem ekki hafa efni á að kaupa lokaðan hugbúnað dýrum 

dómum,  verður  að  teljast  hagnýt  þekking  fyrir  starfandi  myndlistarmenn.  Algengur 

misskilningurinn felst í því að opinn hugbúnaðar sé of flókinn, ekki nægilega notendavænn eða að 

vandræðasamt sé að nálgast hann. Það er í öndverðu við virkni  búnaðarins að mati skýrsluhöfundar 

þar sem hann er iðulega mjög notendavænn enda hannaður af  fjölda forritara og notenda um víða 

veröld sem sífellt reyna að bæta hann.

2



2 Opnar hugmyndir
Við  lifum  á  tímum  þar  sem  upplýsingar  eru  innan  handar  á  augabragði.  Aldrei  hefur  verið 

auðveldara að sanka að sér upplýsingum um flest  á milli  himins og jarðar í  gegnum internetið. 

Miðlunarleiðir  á  netinu  eru  einnig  margar,  þó  algengasta  formið  sé  hinn  skrifaði  texti  þá  eru 

ljósmyndir, myndbönd og tónlist áberandi. Nefna má til gamans að á netinu má finna myndakort af 

heiminum sem gerir notandanum kleift að setja upp þrívíddargleraugu heima í stofu og „ganga“ um 

götur  stórborga á  borð við Hong Kong eða  New York.1 Upplýsingatækni  þróast  mjög hratt  og 

áhugavert er að fylgjast með því sem er í boði.  

Open source  eða opinn hugbúnaður er sprottinn af hugmyndinni um að „allt eigi að vera opið“, 

frjáls  aðgangur  að  gögnum,  forritum og  fleiru.  Fræg  eru  orð  Linus  Torvalds  stofnanda  Linux 

stýrikerfisins „the future is open source everything“2. Samvinna er stór þáttur í  hugmyndafræðinni. 

Orðatiltækið merkir  strangt  tiltekið opinn  kóði  og er  hugsunin sú að hægt  sé  að fá  aðgang að 

kóðanum ókeypis, komast inn á hann og breyta ef notandinn vill. Þannig geta forrit mögulega þróast  

hraðar og betur en ella þar sem notendur hafa bein áhrif á að gera það betra3. 

En þó að nafnið open source  megi rekja til opins tölvukóða er hugtakið notað um allt frá uppskrift 

að kóla drykk og til opins arkitektúrs, þar sem arkitektar gefa hönnun sem aðrir arkitektar byggja 

svo á og bæta. Sú hugmynd er til að mynda í framkvæmd í þróunarlöndum og á svæðum sem hafa 

orðið fyrir náttúruhamförum. Sem dæmi má taka skólabyggingar í Haítí sem varð fyrir jarðskjálfta 

12. janúar 2010 og heilu hverfin sem þarf að endurbyggja í New Orleans eftir hvirfilbylinn Katrínu í  

ágúst 2005. Skoða má slík verkefni á vefsíðunni Open architecture network.4  

Á þennan hátt má beita opnu hugmyndafræðinni í þágu samfélagsins alls, eða jafnvel í þágu alls 

mannkyns á einn eða annan hátt ef hugsað er stórt. Nefna má að staðurinn þar sem mest var leitað á 

Google5 að opna stýrikerfinu Linux6 árið 2009 var á Kúbú. Næst á eftir Kúbu kom Indland og þar á 

eftir  Rússland.  Svo virðist  því sem Opna hugmyndafræðin hafi  jákvæð áhrif í  löndum þar sem 

margir íbúar hefðu annars sennilega ekki efni á góðum hugbúnaði og stýrikerfum. 

Opna hugmyndafræðin á sér einnig stað í listmenningu og hefur tekið að þróast í þágu allra. Til 

dæmis er komin út fyrsta opna kvikmyndin sem gerð var með opnum hugbúnaði og er hægt að finna 

ókeypis á netinu7. 

1 http://www.google.com/intl/en_us/help/maps/streetview/, Leiðbeiningar um notkun á götukorti
2 http://www.sciencelive.org/component/option,com_mediadb/task,view/idstr,S-517352/Itemid,26
3 Ingo, Henrik, Open life: The philosopy of open source. 2009. bls 22.
4 http://openarchitecturenetwork.org/
5 http://www.google.com/intl/en/help/features.html
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Linux
7 http://www.elephantsdream.org
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Flest, ef ekki nær öll, njótum við opnu hugmyndafræðinnar í einhverju mæli, allt frá því að nota 

netvafra eins og Firefox8, félagsnetsíður eins og Facebook9 og leitarvélina Google. Henry Ingo talar 

í bók sinni, Open Life: The Philosophy of Open Source, um hugsunarvanda sem hann telur leiða af 

lögmálinu um framboð og eftirspurn. Hann segir sögu af því hvernig franskir vínbændur komust að 

þeirri  niðurstöðu að  til  þess  að  viðhalda  háu  verði  á  léttvíni  þyrftu  þeir  að  selja  aðeins  besta 

rauðvínið en hella hinu niður. Uppskeran þeirra hafði verið svo góð að offramboð af léttvíni gæti 

skapast, sem myndi svo leiða til lækkunar á verði. Að sögn bókarhöfundarins fór þannig ótrúlegt 

magn af  léttvíni  í  súginn til  að vínbændur gætu haldið verðinu háu.  Um er að ræða dæmi um 

hvernig sóun sem flestum finnst út í hött kann að líta skynsamlega út fyrir þeim sem reyna að stýra 

verði á afurð. Með þessari sögu er Henry Ingo því að gefa í skyn að fjárhagsleg sjónarmið geti orðið 

til  þess að almenn skynsemi vægir fyrir  hagnaði  tiltekins hagsmunahóps.  Henry virðist  telja  að 

hefðbundið lögmál framboðs og eftirspurnar eigi ekki að gilda um stafrænar upplýsingar, þar sem 

þær er hægt að afrita endalaust. Segja má að hann líti þannig á stafrænar upplýsingar sem hrein 

almannagæði (e. public good) í hagfræðilegum skilningi.  Hann vitnar til dæmis í Albert Einstein 

sem sagði: „If I give you a penny, you are a penny richer and i´m a penny poorer. But if I give you 

an idea, you have a new idea but I still have my own.“10 

Að mörgu er að hyggja varðandi þennan opna heim og tengingu hans við listarmenn. Fjölmargir 

listamenn nýta sér  open source í einhverju samhengi nú þegar. Til dæmis einfaldlega með því að 

auglýsa  sýningar  á  Facebook eða  með  því  að  nota  ókeypis  vefsíðu  til  kynna  myndlist  sína. 

Möguleikarnir eru hins vegar margfalt fleiri. Augljóst er að fyrir atvinnumyndlistarmenn, sem flestir 

eiga ekki mikið á milli handanna, er mjög gott  að geta nýtt sér kosti á borð við ókeypis forrit, 

vefsíður o.s.frv. En hugmyndin að baki vefsíðunni er einnig að kynna lauslega opna heiminn fyrir 

myndlistarmönnum í víðara samhengi. Að deila hugmyndum sínum og byggja sameiginlega enn 

stærri hugmyndir, slík samvinna getur leitt af sér ótrúlegustu verk sem geta nýst bæði listamönnum 

og  samfélaginu  í  heild.  Handbókin  er  til  að  mynda  sjálf  merkt  með  creative  commons11 

höfundarréttarleyfi sem merkir að hver sem er má afrita upplýsingarnar, breyta, bæta og dreifa þeim 

áfram svo lengi sem heimildar er getið og upplýsingarnar eru ekki notaðar í ágóðaskyni.

8 http://en.wikipedia.org/wiki/Firefox
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
10 Ingo, Henrik, Open life: The philosopy of open source. 2009. bls 21.
11 http://creativecommons.org/about  => „Creative Commons is a nonprofit corporation dedicated to making it easier 

for people to share and build upon the work of others, consistent with the rules of copyright.“
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3 Handbókin

3.1 Smíð vefsíðunnar
Vefsíðuna  Handbókin.com  setti  skýrsluhöfundur 

saman  í  Wordpress  sem  er  byggt  á  opnu 

hugmyndarfræðinni og er í tvennu lagi. 

• www.wordpress.com Notendur  geta 

búið  til  heimasíðu  og  valið  úr  yfir  70 

útlitum  sem  eru  opin  hönnun.  Ekki  eru 

miklir möguleikar á breytingum á útliti en 

síðan virkar mjög vel fyrir hinn venjulega 

notanda sem vill einfalda heimasíðu. Síðan 

er vistuð á wordpress.com og þarf því notandinn ekki að borga fyrir hýsingu á síðunni.

• www.wordpress.org Hægt  er  að  niðurhala  heimasíðupakka  ókeypis,  þetta  er  aðeins 

flóknari gerðin af heimasíðu en mjög notendavænar leiðbeiningar fylgja. Með þessari útgáfu 

þarf  notandinn að kaupa vefhýsingu fyrir  síðuna og eru ódýrir hýsingarkostir  í  boði hér 

heima og erlendis. Um er að ræða aðeins meiri fyrirhöfn en þess í stað getur notandinn valið 

úr yfir þúsund mismunandi útlitum eða lært að hanna sitt eigið. Hægt er að sækja ókeypis 

forrit  sem  sér  um  að  flytja  upplýsingar  úr  tölvu  notanda  beint  á  hýsinguna.  Þetta  er 

einskonar  milliliður  þar  sem  vefsíðupakkinn  er  geymdur  ásamt  öllum  myndum  og 

sérhönnuðum eiginleikum  sem  gera  notandanum  kleift  að  vera  með  myndaalbúm  eða 

auglýsingar, dagatöl og margt fleira á síðunni.12

Handbókin var gerð með seinni útgáfunni, en við gerð síðunnar var notast við þema eða útlit sem 

hægt var að sækja ókeypis. Leitast var við að finna einfalda hönnun sem væri notendavæn og byggð 

upp sem upplýsingaveita í stað hins hefðbundna blogg viðmóts sem  Wordpress er einkum þekkt 

fyrir.  Mestu  skiptir  að  notandinn  geti  greiðlega  nálgast  upplýsingar  sem  hann  þarfnast  án 

fyrirhafnar.  Leitað  var eftir  ábendingum  frá  nokkrum  myndlistarmönnum  um  hvernig  útlit  á 

upplýsingasíðu sem þessari hentaði best að þeirra mati og í ljós kom að flestir nefndu einfalt útlit. 

Reynt var því að gera viðmótið mjög sjónrænt og skipulagt. Texta var að mestu skipt upp í töflur og 

til  þess  að  gera  Handbókina  aðgengilega  og  auðvelda  viðureignar  ákvað  höfundur  að  staðla 

12 Lisa Sabin, Wordpress for dummies. 2nd edition. Wiley publishing inc. 2009.
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upplýsingarnar eins mikið og hægt var

Eins og fram kemur hér að ofan var vefsíðan unnin með því að niðurhala Wordpress vefsíðukerfinu 

af  www.wordpress.org. Hýsing vefsíðunnar er  í  gegnum  www.mydomain.com. Þar  er  að  finna 

ódýra vefshýsingu. Sérstakt forrit þarf sem einskonar lið á milli tölvunnar og hýsingarinnar. Það eru 

mörg  slík  forrit  í  boði  og  það  sem virkaði  best  fyrir  skýrsluhöfund  var  að  notast  við  forritið 

Filezilla. Það  er  opið  forrit  án  endurgjalds  og  er  mjög  notendavænt.  Í  gegnum forrit  þetta  er 

vefsíðukerfinu  komið  fyrir  á  vefhýsingunni.  Wordpress býður  upp  á  yfir  þúsund  mismunandi 

vefútlit fyrir vefsíðuna, mörg búin til af notendum Wordpress og eru í boði án endurgjalds. Þessum 

útlitum þarf að niðurhala og bæta inn á hýsinguna í rétta möppu til þess að hægt sé að nota það. 

Allar möppur eru vel merktar og skýrar leiðbeiningar fylgja hverju útliti. Það sama á við um alla 

aukahluti sem gera síðuna tæknilegri og notendavænni. Hægt er að bæta við allskyns spilurum svo 

að hægt sé að leika myndskeið af síðum á borð við Youtube og Vimeo beint af síðunni. Einnig eru 

sérútbúin  myndagallerí,  flash  spilarar  fyrir  auglýsingar  og  annað  í  boði  til  að  sérhæfa  síðuna. 

Skýrsluhöfundur  setti  inn  nokkra  möguleika  eins  og  dagatal,  spilara,  myndagallerí,  auka 

valmöguleika í textavinnslu og margt fleira. 

3.2 Innihald og efnistök
Handbókin er kortlagning á starfsumhverfi myndlistarmanna og inniheldur einnig ráðgjöf um allt 

frá því hvernig standa skuli að gerð faglegra umsókna um styrki yfir í hvernig merkja skal 

ljósmyndir áður en þær eru settar á netið þar sem allir geta sótt þær. Vefsíðan er skipt í eftirfarandi 

kafla:

• Styrktarsjóðir

• Sýningarsalir

• Gestavinnustofur

• Kynning myndlistarmannsins

• Opinn heimur
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Jafnframt er á forsíðu að finna ýmis konar gagnlegar upplýsingar svo sem tengla á stofnanir sem 

veita þjónustu og vinna í þágu íslenskrar myndlistar. Helst ber þar að nefna:

• Samtök íslenskra myndlistarmanna (SÍM)

• Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar

• Listskreytingarsjóður Ríkisins

• Myndstef

• Framkvæmdafélag listamanna (FRAFL)

Dagatal Myndlistarmannsins má einnig sjá forsíðunni þar sem birtar eru helstu dagsetningar sem 

máli skipta hvað varðar umsóknarfresti og annað þess háttar. Dagatalið var tekið saman af 

skýrsluhöfundi sem viðheldur því jafnframt. Þá má nefna tengla á alls kyns upplýsingasíður og 

tímarit, erlend sem innlend, félagsnetsíður fyrir myndlistamenn og kennslumynbönd (e.tutorials) á 

netinu sem geta komið að góðum notum og margt fleira.

3.3 Styrktarsjóðir
Myndlistarmenn geta sótt um styrki frá sjóðum í tengslum við sýningar eða gestavinnudvöl bæði 

hérlendis  og erlendis.  Um er  að  ræða bæði  styrktarsjóði  á  Íslandi  og alþjóðlega eða til  dæmis 

norræna sjóði fyrir samstarfsstyrki til handa listamönnum. Í Handbókinni er að finna eftirfarandi 

lista yfir helstu styrki sem íslenskum myndlistarmönnum stendur til boða. 

Hlutverk  styrktarsjóða  sem  úthluta  menningarstyrkjum  er  að  styrkja  og  efla  menningu  eða 

samfélagið á einhvern hátt. Til dæmis var Hlaðvarpinn styrktarsjóður settur á laggirnar til að styrkja 
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konur  sem  vinna  að  menningartengdum  verkefnum „Hlaðvarpanum  ... hefur  nú  verið  breytt  í 

menningarsjóð kvenna eins og kveðið er á um í lögum Hlaðvarpans. Nú munu þessir peningar sem 

þúsundir kvenna lögðu fram á sínum tíma til að koma á fót menningarmiðstöð kvenna nýtast til 

spennandi verkefna á næstu árum. Þau verkefni eiga að vera í anda Hlaðvarpans; hvetjandi, ögrandi, 

upplýsandi og bætandi. Þau eiga að efla konur til enn frekari sóknar í átt til jafnstöðu kynjanna.“13 

Einnig eru ferða- og dvalarstyrkir gefnir til að efla samvinnu milli landa sem og að kynna menningu 

landsins erlendis. Einnig kemur myndlistarmaðurinn heim með framandi þekkingu sem gæti nýst 

samfélaginu og öðrum myndlistarmönnum hérlendis.

Styrkir eru mikilvægur hluti af starfsumhverfi myndlistarmanna og getur farið dágóður tími í að 

undirbúa  umsókn um styrk.  Þetta  verður  oft  til  þess  að  myndlistarmenn setja  styrkumsóknir  á 

hakann og verða af fé til verkefna sem gætu annars orðið að veruleika. Það sem margir gera sér ekki 

grein fyrir er að mesta vinnan fer fram við gerð á fyrstu umsókninni, eftir það er hægt að uppfæra 

upplýsingarnar jafn óðum og breyta því sem þarf eftir því í hvaða sjóð verið er að sækja og auðvitað  

ef að um nýtt verkefni er að ræða er hægt að búa til nýja umsókn sem er bygg á eldri. Þannig verður 

líka sífellt auðveldara að setja saman einfalda fjárhagsáætlun og nú sem aldrei fyrr er mjög mikið 

magn  af  leiðbeiningum  á  netinu  til  að  styðjast  við.  Skýrsluhöfundur  tók  saman  við  gerð 

Handbókarinnar  hagnýtar  upplýsingar  um  allt  umsóknarferlið  sem  er  þá  öllum  aðgengilegt  á 

vefsíðunni.  

Mikið úrval af styrkjum eru í boði fyrir myndlistarmenn og fylgja þeir allir fyrirframskilgreindri 

stefnu sem myndlistarmenn þurfa að kynna sér áður en sótt er um styrkinn. Það eru verkefna- og 

sýningarstyrkir, ferða- og dvalarstyrkir, samvinnustyrkir milli landa, styrkir fyrir myndlistarmenn 

sem  eiga  við  fjárhagsörðuleika  að  stríða  og  margt  fleira.  Þeir  styrkir  sem  eru  í  boði  fyrir 

myndlistarmenn, starfandi á Íslandi eru eftirfarandi:

Íslenskir myndlistar- og menningarstyrkir

• Mennta- og menningarmálaráðuneytisins - Menningarstyrkur 

• Ferða- og menningarmálanefndar Reykjavíkurborgar - Menningarstyrkur 

• Ferða- og menningamálanefndar Reykjavíkurborgar - Skyndi verkefnastyrkur 

• Hlaðvarpinn -  Menningarsjóður kvenna á Íslandi

• Starfslaun listamanna – Listamannalaun 

• Verkefnastyrkur Myndstefs – Styrkir alla myndhöfunda 

13 http://hladvarpinn.is/?goto=inc/umhladvarpann.php
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• Listasjóður Dungal – Styrkir unga myndlistarmen kaupir líka verk.

• Listasjóður Pennans – Styrkir myndlistarmenn auk þess að kaupa verk af listamanninum.

• Styrktarsjóður VÍS – Almennur styrktarsjóður.

• Styrktarsjóður Orkusölunnar – Almennur styrktarsjóður.

• Styrktarsjóður Intrum Justitia – Almennur styrktarsjóður.

• Styrktarsjóður Arion banka – Almennur styrktarsjóður.

• Styrktarsjóður Póstsins – Almennur styrktarsjóður.

• Styrktarsjóður Íslenska Gámafélagsins – Almennur styrktarsjóður.

• Styrktarsjóður Aktavis – Almennur styrktarsjóður.

• Styrktarsjóður Sjóvá – Almennur styrktarsjóður.

• Styrktarsjóður Vífilfells – Almennur styrktarsjóður.

• Styrktarsjóður Vörður Tryggingar – Almennur styrktarsjóður.

• Styrktarsjóður Kjörís – Almennur styrktarsjóður.

• Menningarsjóður Landsbankans – Styrkir menningarstarfsemi á Íslandi.

• Baugur group – Almennur styrktarsjóður.

Verkefna- ferða-  og dvalarstyrkir sem efla samvinnu milli landa 

• Grænlandssjóðurinn – Bætt samskipti Íslands og Grænlands m.a. í  listum.

• Kultur Kontakt Nord –  Norræna menningargáttin heldur m.a. utan um samnorræna ferða  

og verkefnastyrki. 

• Sænsk- íslenski sjóðurinn – Veitir ferðastyrki meðal annars í myndlist og menningu.

• Finnsk- íslenski sjóðurinn – Ætlað að styrkja menningartengsl Íslands og Finnlands.

• Samstarfssjóður Kommunequarfik Sermersooq - Reykjavíkur-Þórshafnar – Reykjavíkurborg  

heldur utan um styrkinn sem er ætlað að efla tengsl höfuðstaðanna þriggja m.a. til verkefna  

á sviði menningar.

• Menningaráætlun Evrópusambandsins – Veitir verkefnastyrki í öllum listgreinum. 

• Íslensk-  Ameríska  félagið  –  Thor  Thors  styrkurinn,  er  í  umsjá  American  Scandinavian 

Foundation.

Alþjóðlegir styrktarsjóðir sem íslenskir myndlistarmenn geta sótt í

• Adolph og Esther Gottlieb styrktarsjóðurinn – Fyrir myndlistarmenn sem hafa starfað í yfir  

20 ár.
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• Pollock – Krasner styrktarsóðurinn –  Aðal verkefni sjóðsins er að styrkja myndlistarmenn  

sem hafa starfað í lengri tíma.

• Franklin Furnace styrkurinn – Styrkir efnilega myndlistarmenn til sýningarhalds í New York.

3.3.1 Leiðbeiningar um gerð styrkumsóknar

Oft er hægt að finna umsóknareyðublað á vefsíðum styrktarsjóða en þó ekki alltaf. Þá er gott að 

hafa  ákveðin  atriði  í  huga  við  gerð  umsóknar  um  styrk.  Leiðbeiningar  eru  teknar  saman  úr 

umsóknareyðublöðum  styrktarsjóða  og  nánari  leiðbeiningum  fyrir  umsóknir  á  vísinda-  og 

fræðastyrkjum.  Einnig  eru  þær  unnar  úr  viðtali  sem  skýrsluhöfundur  átti  við  Guðrúnu  Erlu 

Geirsdóttur (Gerlu) en hún situr í stjórn menningar- og ferðamálaráðs sem meðal annars útdeilir 

styrkjum til myndlistarmanna. Gerla er einnig ein af stofnendum styrktarsjóðs kvenna Hlaðvarpans. 

Hún var einnig ein af stofnendum Sambands íslenskra myndlistarmanna (SÍM) og sat í fyrstu stjórn 

þess. Gerla býr því að margra ára reynslu í málefnum sem þessum og er viskubrunnur þegar kemur 

að umsóknum í styrktarsjóði á Íslandi. Það sem hún lagði mesta áherslu á í samtali okkar þann 23. 

mars 2010 á Kjarvalsstöðum var að umsækjandi um styrk væri meðvitaður um hvers konar styrk 

verið sé að sækja um og að styrkumsóknin væri eftir því. Einnig benti hún á að því fleiri atriði sem 

styrktarsjóðurinn leggur áherslu á  því  meiri  líkur eru á  að umsókn viðkomandi  yrði  samþykkt. 

Umsækjendur þurfa að vera meðvitaðir um að þótt styrkir séu veittir til  myndlistarmanna svo dæmi 

sé tekið, þá starfa sjóðirnir fyrir samfélagið og ber þeim að hafa það í huga við veitingu styrkja.14 

Leiðbeiningar eru settar fram á vefsíðunni www.handbokin.com í textaformi en einnig á sjónrænan 

hátt með xmind15 mynd sem veitir ef til vill betri innsýn.

Á forsíðu umsóknar skulu grunnupplýsingar koma fram:

☑ Nafn Myndlistarmanns

☑ Heimilisfang

☑ Staður

☑ Aðili sem hægt er að hafa samband við ef um er að ræða hóp eða félag

☑ Símanúmer

14 Geirsdóttir, Guðrún Erla. Viðtal þann 23. mars 2010 á Kjarvalsstöðum, 
http://sciencecareers.sciencemag.org/career_magazine/previous_issues/articles/2005_11_11/the_grantdoctor_back_t
o_funding_basics, 
http://www.proposalwriter.com/grantwriting.html, 
http://web.archive.org/web/20041010184649/www.epa.gov/seahome/grants/src/msieopen.htm, 
http://www.npguides.org/guide/pre_proposal.htm,
http://www.npguides.org/guide/index.html

15 http://en.wikipedia.org/wiki/XMIND
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☑ Tölvupóstur

☑ Vefsíða

Það eru ýmsar spurningar og atriði sem þarf að hafa á hreinu þegar sótt er í styrktarsjóði, þetta er 

oftast ekki á umsóknareyðublaði. Þetta eru atriði sem fagráðið sem tekur við umsókninni hefur bak 

við eyrað þegar farið er yfir umsóknina og er því mikilvægt að hafa á hreinu.

Kynning á verkefni

☑ Hver ert þú? 

☑ Hvert er verkefnið?

☑ Hvað eru þið mörg að taka þátt í verkefninu?

☑ Ástæða umsóknar. Af hverju ertu að sækja um þennan styrktarsjóð?

☑ Hvernig passar umsóknin um styrk inn í grunnhugmyndarfræði sjóðsins?

Athuga skal að þessi spurning er mikilvæg og hjálpar fagnefndinni sem úthlutar styrknum að ákveða hvort  

verkefnið þitt eigi að fá styrk frá þessum tiltekna sjóði.

☑ Fjárhagsáætlun.  Sjá leiðbeiningar um kostnaðaráætlun.

☑ Upphæð sem beðið er um Oft er hægt að biðja um ákveðna upphæð, stundum er upphæðin stöðluð, t.d.  

er einungis hægt að fá 30.000 kr per viku í dvalarsjóði Muggs16.

☑ Aðrir styrkir sem sótt erum. Hér útlistarðu styrki sem þú hefur sótt um fyrir verkefnið.

☑ Styrkir sem þú hefur þegar fengið fyrir verkefnið.  Hér útlistarðu þeim styrkjum sem þú hefur  

fengið fyrir verkefnið, það vinnur með umsókninni að verkefnið hafi verið valið fyrir styrk úr öðrum sjóði.

☑ Tímarammi, hvenær er verkefnið? Það þarf oft að sækja um styrki áður en verkefni hefst.

☑ Hvernig hefur verkefnið jákvæð áhrif á samfélagið? 

„Það borgar sig að vanda frágang kynningarefnis, umsókna og umsóknargagna. Lélegur frágangur 

kynningarefnis og umsókna gefur til kynna að forsendur höfundarins risti ekki djúpt og hugsanlega 

að hann taki ekki umrætt verkefni nægilega alvarlega. ... (Ef listamaður metur ekki sjálfur verk sín 

svo mikils að hann vandi til frágangs og kynningar þeirra, getur hann ekki vænst þess að nokkur 

annar meti þau mikils).“17

16 http://sim.is/Index/Islenska/Hagnytt/Muggur/
17 Rúrí, Bergsdóttir, Valgerður. Myndlist, starfsumhverfi, gagnagerð. Handbók. Námsgögn í námskeiði LHÍ . 2000. Bls 

16.
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3.3.2 Gerð kostnaðaráætlunar

Grunnkunnátta í gerð kostnaðaráætlunar er mikilvæg við gerð styrkumsókna. Í Handbókinni er að 

finna einfaldar en handhægar leiðbeiningar við gerð kostnaðaráætlunar. Slík áætlun skiptist í útgjöld 

og tekjur en þessir liðir verða að stemma til þess að forsendur um fjármögnun á verkefninu séu 

raunhæfar. Eftirfarandi atriði eru útlistuð í Handbókinni fyrir kostnaðaráætlun. Athuga skal að ekki 

er víst að öll atriðin hér að neðan eigi við um öll verkefni og meta verður hvaða útgjaldaliðir eiga 

við hverju sinni. Nauðsynlegt er þó að allir útgjaldaliðir og tekjur verkefnisins í heild stemmi.18

Útgjöld

Efniskostnaður
Hér er átt við allan kostnað á myndlistarefni svo sem DV spólur, strigi,  
málning og fleira.

Stjórnunarkostnaður
Hér er kostnaður eins og laun verkefnastjóra, símakostnaður, leiga á  
skrifstofu, internetið, vefsíðuhýsing og fleira.

Aðkeypt vinna og 
þjónusta

Kostnaður til  dæmis vegna fagmanna svo sem ljósmyndara, grafísks  
hönnuðar eða smiðs og svo framvegis.

Flutningur Flutningur verka, fargjöld og svo framvegis. 

Dvalarkostnaður
Kostnaður við gistingu og uppihald ef aðilar þurfa að dvelja fjarri  
heimilum sínum.

Húsnæðiskostnaður
Ef leigja þarf sýningarrými eða breyta rými á einhvern hátt fyrir  
sýningu til dæmis með skilrúmi eða nýjum veggjum.

Tekjur

Aðrir  styrktastjóðir  sem 
sótt er um

Útlistun á sjóðum og hversu háa upphæð er sótt um í hverjum fyrir sig.

Einkaaðilar  og  fyrirtæki 
sem styrkja verkefnið 

Hér er útlistun á öllum styrkjum í formi vinnu, peninga eða efni. Til  
dæmis ef flugfélag veitir frían flutning á verkum.

Tekjur af verkefninu Öll sala á verkum, bæklingum eða öðru.

Eigið framlag
Hér er hægt að setja eigin vinnu sem framlag eða ef leiga á húsnæði er  
gefin. Meta þarf framlagið í krónutölu.

18 Rúrí, Bergsdóttir, Valgerður. Myndlist, starfsumhverfi, gagnagerð. Handbók. Námsgögn í námskeiði LHÍ . 2000. Bls 
18 – 20.

12



3.4 Sýningarsalir
Í Handbókinni eru sýningarstaðir flokkaðir eftir því hvort listamenn geti sótt um að halda sýningu 

eða hvort eingöngu séu valin inn verkefni. Ákveðin þróun hefur orðið sem er þannig að margir 

sýningarstaðir  velja  inn  listamenn  út  frá  einhvers  konar  forskrift  eða  hafa  á  sínum  snærum 

sýningarstjóra sem velur þá listamenn sem halda sýningar. Fyrirkomulagið gerir það að verkum að 

óþekktir  myndlistarmenn  þurfa  að  vera  duglegir  við  að  kynna  sig  til  þess  að  ná  athygli 

sýningarstjóra.  Í  Handbókinni eru sýningarstaðirnir einnig flokkaðir  eftir því hvort greiða þurfi 

fyrir  salinn  eða  ekki.  Þeir  sýningasalir  og  þau  gallerí  sem ekki  taka gjald fyrir  salinn og  allir 

listamenn geta sótt um að sýna verk sín í koma fyrir efst á síðunni, næst koma þeir salir sem hægt er 

að  sækja  um en listamaðurinn  þarf  að borga  fyrir  rýmið og neðsti  flokkurinn er  svo undir  þá 

sýningarstaði sem ekki er hægt að sækja um. Í þeim tilfellum eru einungis gefnar grunnupplýsingar 

og tengill inn á vefsíðu viðkomandi sýningarstaðs. Sem dæmi fer Listasalur Mosfellsbæjar strax í 

fyrsta  flokkinn  þar  sem  öllum  listamönnum  er  boðið  að  senda  inn  umsóknir  um  fyrirhugaða 

sýningu. Sýningar í Listasalnum eru valdar með fjölbreyttar sýningar í huga og þurfa listamenn ekki 

að sitja yfir sýningum sínum. Salurinn er opin 6 daga vikunnar og standa sýningar yfir í mánuð í 

senn.19 

Sýningarsalir, söfn og gallerí 

Hægt að sækja um og eru án endurgjalds eru:

• Gerðuberg – Tekið við umsóknum allt árið í kring.

• Listasafn ASÍ – Umsóknarfrestur er í febrúar ár hvert.

• Listasalur Mosfellsbæjar – Umsóknarfrestur er í byrjun júní ár hvert. 

• Nýlistasafnið – Tekið við umsóknum allt árið í kring.

19 Guðjónsson, Gunnar Helgi. Umsjónarmaður Listasals Mosfellsbæjar. Viðtal tekið þann 23. apríl 2010. 
Viðbótarupplýsingar voru teknar af vefsíðu Listasals Mosfellsbæjar á 
http://www.mos.is/Menningogmannlif/ListasalurMosfellsbaejar/
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• Gallerí Ágúst – Myndlistarmönnum oftast boðið að sýna en tekur þó einnig við umsóknum.

• Landsspítalinn – Landakot og K – bygging við Hringbraut.

Sérstakar aðstæður:

• Kling & Bang – Ekki tekið við umsóknum en skoðar hugmyndir að sýningum gegnum 

tölvupóst.

• Norræna húsið – Ekki tekið við umsóknum, sýningar eru oftast valdar inn af  

sýningarstjórum en hægt er að koma með tillögu að sýningu. Salurinn er án endurgjalds.

• Crymo – Þarft að gerast félagi og borga ársgjald. Haldnar eru einka- og samsýningar allt  

árið.

• CHUBB – Tilraunasýningarrými, valið inn sýningar en hægt að koma með tillögur að  

sýningum.

Hægt að sækja um en kostar:

• Auga fyrir auga – Kostar 45.000 kr fyrir einn mánuð – þarf að sitja yfir sýningu líka.

• Grafíksalurinn – Kostar 65.000 kr fyrir einn mánuð – þarf að sitja yfir sýningu líka.

• Jónas Viðar gallerí – Kostar 50.000 kr innifalið veitingar – sýningaskrá og auglýsing.

• Kirkjuhvoll, Akranesi – Kostar 50.000 kr og verk sem fer í listaverkasafn Akranesbæjar. 

Myndlistarmönnum einungis boðið að sýna:

• Artótekið – Velur listamenn sem eiga verk hjá Artótekinu.

• D – salur Listasafns Reykjavíkur

• Hafnarborg

• I8

• Listasafn Akureyrar

• Suðsuðvestur

• SÍM salurinn – Félagsmaður valinn af handahófi.

• Gallerí Skilti – Tvær sýningar á ári.

• Listasafn Árnesinga
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• Ljósmyndasafn Reykjavíkur

• Skaftfell

• Gangurinn

Aðrir sýningarsalir sem vantar frekari upplýsingar um:

• Gallerí Box

• Lost Horse

3.5 Gestavinnustofur
Gestavinnustofur eru hluti af starfsumhverfi myndlistarmannsins og gera honum kleift að vinna í 

öðru umhverfi og kynnast öðrum myndlistarmönnum. Hægt er að sækja um gestavinnustofur bæði 

hérlendis og erlendis. Myndlistarmönnum stendur til boða fjöldinn allur af gestavinnustofum út um 

allan heim. Tilgangurinn með gestavinnustofum er ekki bara að gefa myndlistarmönnum kost á að 

vinna í nýju umhverfi heldur hefur koma myndlistarmannsins jákvæð áhrif á samfélagið sem hann 

kemur inn í og skilur eitthvað eftir sig, hvort sem það er sýning eða samskipti við samfélagið og 

aðra myndlistarmenn. Nýlega hafa verið settar á laggirnar nokkrar mjög fínar upplýsingasíður sem 

auglýsa margar gestavinnustofur á einum stað. Hægt er að leita eftir löndum.20 Skýrsluhöfundur 

mælir sérstaklega með þessum vefsíðum og tekur fyrir þær gestavinnustofur sem bjóða upp á dvöl 

að kostnaðarlausu. Sumar gestavinnustofurnar bjóða einnig upp á ferða- og dvalarstyrk fyrir 

myndlistarmenn sem fá úthlutað dvöl.

Gestavinnustofur  eru  flokkaðar  í  Handbókinni  eftir  því  hvort  listamaðurinn  geti  dvalið  á 

gestavinnustofunni endurgjaldslaust eða þurfi að greiða fyrir dvölina. Einnig eru þær flokkaðar eftir 

möguleika á dvalar og ferðastyrk. 

20 http://www.resartis.org/
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3.6 Dagatalið

Dagatalið  var  ein  af  fyrstu  hugmyndunum 

sem upp komu í tengslum við Handbókina. 

Margir  myndlistamenn  búa  við  óvissu  en 

skipulagsleysi  getur  orðið  til  þess  að  þeir 

missa  af  góðum  tækifærum  til 

vinnustofudvalar eða styrkjum. Auglýsingar 

um slíkt berast oft með stuttum fyrirvara og 

fara framhjá þeim sem ekki fara reglulega í 

gegnum vefsíður  eða  tölvupósta  sem veita 

slíkar upplýsingar. Dagatal Handbókarinnar 

er sett upp með ókeypis framlengingu í Wordpress kerfinu sem er unnið af notendum forritsins. 

Dagatalið  virkar  þannig  að  hver  mánuður  er  skoðaður  fyrir  sig   og  birtar  eru  upplýsingar  um 

lokadag umsókna í mörgum tilvikum. Ef bendli er haldið yfir dagatalið þar sem upplýsingarnar eru 

þá koma nánari upplýsingar fram um dagsetninguna. Ef smellt er á dagsetninguna þá vísar dagatalið 

notandanum beint inn á umsóknareyðublað fyrir viðkomandi styrktarsjóð eða gestavinnustofu ef 

slíkt eyðublað er fyrir hendi á netinu, en vísar annars á upplýsingasíðu um styrkinn og vinnustofuna. 

Ekki var hægt að setja inn nákvæmar dagsetningar í öllum tilvikum og þá var farið eftir uppgefinni 

dagsetningu á því hvenær tilkynning eigi að berast. Sem dæmi má taka ferða- og verkefnastyrk 

Myndstefs, hann er ekki auglýstur með löngum fyrirvara þar sem styrkurinn og umsóknarfrestur fer 

eftir heildarveltu Myndstefs árið á undan. Þær upplýsingar berast ekki frá endurskoðenda fyrr en á 

sumrin og þá getur starfsmaður Myndstefs undirbúið umsóknarfrest og auglýst styrkinn.21 Í tilfelli 

sem slíku þá notast skýrsluhöfundur við upplýsingar sem starfsmaður Myndstefs hefur veitt, en í 

stað þess að setja umsóknarfrestinn inn þá kemur fram á dagatalinu að myndlistarmenn ættu að 

huga hafa augun opin því brátt verði opnað fyrir ferða- og verkefnastyrk Myndstefs. Með dagatali 

þessu ættu myndlistarmenn að fá betri  sýn yfir starfsárið og geta því unnið umsóknir og annað 

samkvæmt  því.  Einnig  er  hugsanlegt  að  menn  hafi  aldrei  heyrt  um  viðkomandi  styrk  eða 

sýningarrými og séu því upplýstari fyrir vikið. Annað atriði varðandi dagatalið sem vert er að nefna 

er hversu mikilvægur sjónræni þátturinn getur reynst við skipulag  þar sem hann bætir bókstaflega 

yfirsýn  og  þetta  á  sérstaklega  við  þegar  skipuleggja  þarf  árið  í  heild.  Hafa  ber  þó  í  huga  að 

upplýsingar sem veittar eru á síðunni eru birtar án ábyrgðar enda fengnar á ákveðnum tímapunkti á 

21 Sigurðardóttir, Þórhildur. Viðtal við starfsmann Myndstefs sem auglýsir styrki á vegum félagsins. 13. apríl 2010. 
Hafnarstræti 16, skrifstofu Myndstefs.
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vefsíðum hjá viðkomandi gestavinnustofum, styrktarstjóðum og sýningarrýmum. Dæmi eru um að 

upplýsingum hafi verið breytt án fyrirvara og því er mikilvægt  fyrir notendur að skoða viðkomandi 

vefsíðu og ganga úr skugga um að upplýsingarnar séu réttar.

3.7 Starfsumhverfið
Listamenn hoppa beint út í djúpu laugina eftir útskrift úr háskólanámi í myndlist og þá kemur sér 

vel að geta sótt helstu upplýsingar á einn stað. Hugmyndin er að Handbókin veiti slíkt yfirlit yfir 

starfsumhverfið.  Félög  og  stofnanir  eru  með  vefsíður  sem  hafa  að  geyma  mikið  magn  af 

upplýsingum. En slíkar upplýsingar verða ekki fullnýttar nema myndlistarmenn viti hvar þeir eigi 

að hefja leitina að upplýsingum til að byrja með. Heildaryfirlit yfir starfsumhverfið hjálpar þannig 

listamönnum að sjá stóru myndina. 

3.7.1 Samband íslenskra myndlistarmanna

Handbókin inniheldur upplýsingar um Samband íslenskra myndlistarmanna (SÍM) og aðildarfélögin 

sem eru 7 talsins í dag. Stutt greining á starfsemi SÍM er birt og tekið er fram hvað er í boði fyrir 

myndlistarmenn. SÍM er með skrifstofu í Hafnarstræti 16 í Reykjavík þar sem dagleg störf fara 

fram. Til  þess að gera sambandið aðgengilegra fyrir  myndlistarmenn,  hvort  sem þeir eru þegar 

félagsmenn eða íhuga félagsaðild, eru ýmsar upplýsingar sem myndlistarmönnum gagnast að vita.

Félagsmenn geta  sótt  um MUGG dvalarstyrk sem ætlaður  er  fyrir  þá sem huga á  sýningu eða 

gestavinnustofu erlendis.  Hann veitir styrk upp á 30.000 kr. fyrir hverja viku og umsóknareyðublað 

er að finna á vefsíðu SÍM. Listamaður mánaðarins er valinn af handahófi og fær sýningarrými í SÍM 

húsinu að Hafnarstræti án endurgjalds í einn mánuð. Aðild fylgir einnig aðgangur að umm.is sem er 

upplýsingasíða um íslenska myndlistarmenn þar sem hver og einn hefur sitt svæði þar sem setja má 

inn allar þær upplýsingar sem viðkomandi kýs ásamt myndum. Síðan er í endurbætum þegar skýrsla 

þessi er rituð og lítur ný útgáfa dagsins ljós á næstu mánuðum. Félagsmenn SÍM eru jafnframt 

aðilar að Myndstefi sem fjallað er um nánar síðar. Þá má nota félagsskírteini SÍM til að fá afslátt af 

myndlistarvörum og það veitir einnig ókeypis aðgang að ríkisreknum söfnum í Evrópu, auk þess 

sem það er afsláttarkort inn á hin ýmsu gallerí og söfn um allan heim.

SÍM sendir  reglulega tölvupósta til  félagsmanna sem innihalda upplýsingar um nýjustu opnanir, 

samkeppnir, auglýsingar fyrir styrkumsóknir sem gera mönnum kleift að fylgjast með því sem er 

um að vera á hverjum tíma. Vinnustofur á vegum sambandsins eru nú rétt undir 100 talsins og 

leigjast félagsmönnum út á kostnaðarverði. Félagsmenn geta einnig fengið að láni sýningarsalinn í 
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SÍM húsinu, Hafnarstræti 16, til fundarhalda eða fyrir myndlistartengda atburði með samráði við 

starfsmenn SÍM.

Þjónusta og fríðindi fylgja þannig aðild en félagið er þó fyrst og fremst hagsmunafélag íslenskra 

myndlistarmanna. Opinberir aðilar leita til sambandsins eftir faglegri ráðgjöf á málefnum tengdum 

myndlist. SÍM skipar í nefndir og ráð á vegum ríkis og borgar, til dæmis í Safnráð Listasafns Íslands 

sem  sér  um  að  kaupa  listaverk  á  safnið,  Listskreytingasjóðs  og  úthlutunarnefnd  launasjóðs 

listamanna. Félagsmenn SÍM voru við síðustu talningu 691 samkvæmt skrá félagsins þann 06. mars 

2010.  Upplýsingar  þessar  voru  fengnar  í  viðtali  við  framkvæmdarstjóra  SÍM  Ingibjörgu 

Gunnlaugsdóttur mánudaginn 24. apríl 2010 ásamt greinagerð sem hún sendi skýrsluhöfundi þegar 

leitast var eftir upplýsingum um starfsemi og þjónustu SÍM.

SÍM er með þrjá starfsmenn sem saman eru rétt yfir tveimur stöðugildum. Framkvæmdarstjórinn 

heitir Ingibjörg Gunnlaugsdóttir og hefur hún sinnt því starfi í yfir 10 ár. Starfsmenn á skrifstofu eru 

Kristín Kristjánsdóttir og Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir en Kristín er í fæðingarorlofi sem stendur og í 

hennar  stað  er  skýrsluhöfundur  Kristjana  Rós  Guðjohnsen.  Formaður  SÍM  er  Hrafnhildur 

Sigurðardóttir  og  aðrir  stjórnarmeðlimir  eru  Ásta  Ólafsdóttir,  Hildigunnur  Birgisdóttir,  Ingirafn 

Steinarsson og Katrín Elvarsdóttir.22

22 http://sim.is/Index/Islenska/Felagid/Stjorn/
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3.7.2 Listskreytingasjóður Ríkisins

„Markmið Listskreytingasjóðs ríkisins er  að fegra opinberar  byggingar  og umhverfi  þeirra með 

listaverkum  og  stuðla  þannig  að  aukinni  listsköpun  í  landinu.“23 Í  Handbókinni  er  að  finna 

eftirfarandi samantekt á upplýsingum um Listskreytingasjóð:

Hvað er 
Listskreytingasjóður?

Sjóðurinn veitir styrki til kaupa á listaverkum fyrir stofnanir í eldri  
byggingum (opinberar byggingar sem fullbyggðar voru fyrir  
gildistöku laganna árið 1999). 
Samkvæmt lögum á að verja 1% af heildarbyggingarkostnaði  
opinberrar nýbyggingar í listskreytingar hennar, innandyra sem 
utan. 

Hverjir geta sótt pening til 
listaverkakaupa í sjóðinn?

Opinberar byggingar sem ríkið fjármagnar að sumu eða öllu leyti.  
Einnig eru veittir styrkir vegna listaverkakaupa sem staðsett eru í  
almenningsrými á vegum ríkis og sveitafélaganna.

Hvernig eru verkin valin?
Stjórn sjóðsins tilnefnir fagnefnd sem kemur með tillögu að verki  
sem hentar hverri byggingu fyrir sig sem þarf svo samþykki  
stjórnarinnar.

Hverjir eru í stjórninni?
Sveinbjörn Hjálmarsson, formaður, Ástríður Eggertsdóttir (IA),  
Hrafnkell Sigurðsson (SÍM), Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir (SÍM),  
Hafsteinn Hafsteinsson (fjármálaráðuneytið).

Hvar eru frekari upplýsingar?

Daglegur rekstur Listskreytingasjóðs er í höndum SÍM (Samband 
íslenskra myndlistarmanna) og framkvæmdarstjóri SÍM er einnig  
framkvæmdarstjóri Listskreytingasjóðs. 

23 Gunnlaugsdóttir, Ingibjörg. 2009. Framkvæmdarstjóri Listskreytingasjóðs. Greinagerð um starfsemi sjóðsins.
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3.7.3 Myndstef

„Hlutverk Myndstefs er að fara með höfundarétt félagsmanna vegna opinberrar endurbirtingar og 

sýningar  á  verkum  þeirra  og  stuðla  að  almennri  höfundaréttargæslu  á  þessu  sviði.  Myndstef 

innheimtir  þóknun fyrir  notkun  á  höfundarrétti  félagsmanna  sinna  og  kemur  henni  til  skila  til 

þeirra.“24

Fyrir hvern er Myndstef?

Myndlistarmenn (félagsmenn SÍM geta sótt þjónustu Myndstefs), 
Arkítektafélag Íslands, erfingjar látinna myndhöfunda, félag grafískra 
teiknara, félag íslenskra teiknara, félag leikmynda- og búningahöfunda, 
félagar með einstaklingsaðild (allir myndhöfundar sem stunda sölu á 
verkum) og Ljósmyndarafélag Íslands

Hvernig gerist maður 
aðili?

Hægt er að finna umsóknareyðublað á heimasíðu Myndstefs. Umsóknin 
fer síðan fyrir stjórn Myndstefs.

Hverjir eru starfsmenn?
Starfsmenn Myndstefs eru á skrifstofu: Þórhildur Laufey Sigurðardóttir 
og Kristín Magnústdóttir, lögfræðingur.

Hverjir eru í stjórn 
Myndstefs?

Formaður Myndstefs er Knútur Bruun, hrl. Varaformaður er Ragnar Th. 
Sigurðsson. Hægt er að sjá nánar um stjórn Myndstefs hverju sinni á 
vefsíðunni www.myndstef.is

Veitir Myndstef 
einhverja styrki?

Myndstef er með ferða- og menntunarstyrki og verkefnastyrki. Auglýst 
er eftir umsóknum um styrkina í byrjun sumars og eru styrkir veittir á 
ári hverju í kringum mánaðarmót ágúst – september. Hægt er að sækja 
umsóknareyðublað og fá nánari upplýsingar um umsóknarferlið á 
vefsíðunni www.myndstef.is.

Hver fer yfir og velur 
hæfustu umsóknirnar 
hverju sinni?

Úthlutunarefnd er valin af stjórn Myndstefs sem starfar í tvö ár í senn. 
Reynt er að hafa fulltrúa úthlutunarnefndar sem fjölbreyttasta hverju 
sinni. Einnig er mismunandi áherslur eftir árum. 

24 http://www.myndstef.is
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3.7.4 CIA – Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar

„Kynningarmiðstöðin  er  tengiliður  íslensks  myndlistarsamfélags  við  alþjóðlegan 

myndlistarvettvang.  Kynningarmiðstöðin  rennir  stoðum  undir  samstarf  innlendra  og  erlendra 

listamanna  með  það  að  leiðarljósi  að  auka  hróður  íslenskrar  myndlistar  erlendis. 

Menntamálaráðuneytið leggur til rekstarfé til miðstöðvarinnar auk þess að veita sérstaklega fé til 

ýmissa styrkja, sem stjórn miðstöðvarinnar veitir á grundvelli umsókna“25

Hlutverk CIA er að kynna íslenska myndlistarmenn erlendis. Miðstöðin aðstoðar þá í verkefnum 

erlendis  með  styrkjum,  samböndum og  samstarfi  við  opinbera  aðila  og  einkasamtök,  félög  og 

fyrirtæki.26

Fyrir hvern eru 
styrkirnir?

Umsóknir verða ekki teknar gildar nema að þessum forsendum 

uppfylltum.

☑ Umsækjandi skal hafa íslenskt ríkisfang og/eða hafa búið á 

Íslandi a.m.k. undanfarin 5 ár.

☑ Umsækjandi skal hafa sýnt verk sín á viðurkenndum 

sýningarstað.

☑ Umsækjandi skal hafa boð um sýningu erlendis (ef sótt er um 1-

2) eða útgefanda, gallerí eða stofnun (ef sótt er um 3).

☑ Umsækjandi skal ekki áður hafa sótt um styrk til sjóðsins vegna 

sama verkefnisins.

☑ Umsækjandi getur ekki sótt um vegna verkefnisins sem þegar er 

hafið eða er yfirstaðið og skal það ekki hefjast fyrr en 40 dögum 

eftir umsóknarfrest.

☑ Umsókn skal vera send af listamanni, sýningarstjóra, eða fulltrúa 

stofnunar sem hyggst sýna verk listamannsins. 

Umsóknin er aðeins tekin gild ef Listamaðurinn undirritar.

Hverjir eru starfsmenn?
•Dorothée Kirch (Forstöðumaður)
•Rebekka Silvía Ragnarsdóttir (Skrifstofustjóri)

25 http://www.menntamalaraduneyti.is/afgreidsla/sjodir-og-eydublod/menningarmal/nr/3474
26 http://www.cia.is/info/index.htm
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Hverjir eru í stjórn CIA

•Þóroddur Bjarnason (formaður)
•Auður Edda Jökulsdóttir, fulltrúi utanríkisráðuneytisins 
(Varaformaður)
•Halldór Björn Runólfsson
•Hildigunnur Birgisdóttir (Listamaður, fulltrúi SÍM)
•Hildur Bjarnadóttir (Listamaður, fulltrúi SÍM)

Hver fer yfir og velur 
hæfustu 
styrkumsóknirnar hverju 
sinni?

•Dorothée Kirch (Forstöðumaður)
•Halldór Björn Runólfson
•Hildur Bjarnadóttir
•Tveir gestadómarar sem hafa sitthvort atkvæðið*. 

*Gestadómari getur aðeins setið í nefndinni einu sinni á ári og 
getur verið af hvaða
þjóðerni sem er.

3.8 Kynning myndlistarmannsins
Málþing var haldið um myndlist og fjölmiðla þann 06. maí 2010 í Hugmyndahúsi háskólanna á 

vegum  Sambands  íslenskra  myndlistarmanna  í  samvinnu  við  Listasafn  Reykjavíkur, 

Kynningarmiðstöð  íslenskrar  myndlistar  og Listfræðifélags  Íslands.  Málþingið  var  haldið  til  að 

skapa aukinn umræðuvettvang um skortinn á fjölmiðlaumfjöllun um myndlist og hvað hægt væri að 

gera því til úrbóta27. Fyrirlesarar á málþinginu voru eftirfarandi:

• Katrín Jakobsdóttir - Mennta- og menningarmálaráðherra: Verður listinni fjölmiðlað?

• Einar Falur Ingólfsson - Ljósmyndari og umsjónarmaður Lesbókar Morgunblaðsins: Listin i  

fjölmiðlum, hvað og hvernig?

27 Hallsson, Hlynur. Dagskrá Málþings um myndlist og fjölmiðla. 26. febrúar 2010.
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• Hulda Stefánsdóttir - Myndlistarmaður og prófessor við Listaháskóla Íslands

• Jórunn Sigurðardóttir - Dagskrárgerðarmaður á Rás 1

• Aðalheiður Lilja Guðmundsdóttir - Listheimspekingur

• Jóhanna Jóhannsdóttir - Dagskrárstjóri Ríkissjónvarpsins

• Hlynur Helgason – Myndlistarmaður og bloggari 

Í erindi Jóhönnu Jóhannsdóttur, dagskrárstjóra Ríkissjónvarpsins, kom fram að suma mánuði er 

ekkert í sjónvarpinu um myndlist og að í stærsta dagblaði landsins, Fréttablaðinu, sé það einnig 

iðulega svo að litla umfjöllun er finna um myndlist. Hlynur Helgason, myndlistarmaður, skrifaði um 

málþingið á bloggsíðu sinni skömmu síðar, en sjálfur kynnti hann netmiðla undir formerkjunum 

„grasrótarmiðlar“ á málþinginu. 

„Þegar  rætt  var  um  grasrótarmiðla  á  ráðstefnunni  kom Einar  Falur  Ingólfsson  umsjónarmaður 

Lesbókar Morgunblaðsins, með áhugaverðan punkt í þessu samhengi. Hann telur ljóst að jákvætt sé 

að aukin umfjöllun á sérsviðum fari fram á grasrótarmiðlum. Hins vegar benti hann á að þeir miðlar 

þjóni  sérhæfðum  og  þröngum  hópi  fólks  -  til  þess  að  sinna  miðlun  á  ákveðnum  sviðum  til 

almennings  þurfi  að  skapa  vettvang  í  fjölmiðlum,  eins  og  dagblöðum  eða  viðurkenndum 

dagskrármiðlum.“28 

Ljóst  er  að  vefmiðlar  eru  oft  sérhæfðari  en  almennir  fjölmiðlar.  Viðmótið  er  oftast  þannig  að 

notandinn leitar að upplýsingum eða efni sem hann veit um eða hefur áhuga á að skoða. Slíkir 

miðlar sem fjalla til dæmis um myndlist ná ekki auðveldlega til hins almenna borgara ef hann leitast 

ekki eftir þeim að fyrra bragði. Heppilegasta leiðin til að ná til samfélagsins heild og fræða það um 

áhugavert efni á öllum sviðum er sennilega enn með dagskrárgerð og ritstjórn almennra fjölmiðla. 

Að mati skýrsluhöfundar er þetta þó eitthvað sem er að breytast og sennilega er stutt í að rætt verði 

um vefmiðla, bloggsíður o.s.frv. einfaldlega undir  nafninu fjölmiðlar. Um er að ræða nýlega og 

kærkomna leið  fyrir  myndlistarmenn til  að  kynna sig,  verk sín  og sýningar  fyrir  almenningi  á 

sjálfstæðan hátt. Myndlistarmenn geta því í dag notað ýmsar leiðir til að kynna sig. Félagsnetsíður 

eru  til  dæmis  heppileg  leið  til  að  kynna myndlistarmenn á  Íslandi  enda  eru  hér  á  landi  flestir 

Facebook notendur miðað við höfðatölu.29 

28 http://fugl.is/hlynur_helgason/2010/03/myndlist-i-sjonvarpi.html,  Helgason, Hlynur um málþing um fjölmiðla og 
myndlist þann 06. mars 2010 í Hugmyndahúsi háskólanna á vegum SÍM.

29 http://blog.netradgjof.is/islendingar-eiga-heimsmeti%C3%B0-i-notkun-a-facebook
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Á vefsíðu Handbókarinnar er að finna upplýsingar er varða kynningu myndlistarmanna á verkum 

sínum  og  sjálfum  sér.  Fjallað  eru  um  bæði  nýjar  og  hefðbundnar  kynningarleiðir  á  síðunni. 

Skýrsluhöfundur  setti  saman  leiðbeiningar  sem  gera  myndlistarmönnum  kleift  að  vinna 

kynningarefni sitt á faglegan hátt. Listaverkin sem eru afrakstur myndlistarmannsins má kynna með 

margvíslegum hætti,  til dæmis með sýningu eða jafnvel með vefsíðu, bloggi eða félagsnetssíðu. 

Þetta á við hvort sem um er að ræða kynningu til almennings eða til aðila innan starfsumhverfisins 

sem stjórna styrktarsjóðum, sýningarplássum o.s.frv. Þáttur í kynningu á myndlistarmönnum eru 

samskipti við fjölmiðla,  þá er bæði átt við vefmiðla og almenna fjölmiðla á borð við sjónvarp, 

dagblöð og útvarp. 

3.8.1 Fréttatilkynningar

Fréttatilkynning  er  tilkynning til  fjölmiðla  um væntanlegan atburð,  sem myndlistarmanninum í 

þessu tilviki  þykir  fréttnæmt.  Myndlistarmenn senda  til  dæmis út  fréttatilkynningu til  fjölmiðla 

þegar þeir halda sýningar og eru að sækjast eftir umfjöllun í fjölmiðlum um væntanlega sýningu.

Fréttatilkynningar  eru mikilvægar  fyrir  myndlistarmenn því  að nákvæm og góð fréttatilkynning 

verður til þess að líkur aukast til muna á að umfjöllun og kynning á sýningu listamannsins verði í 

fjölmiðlum. Nú til dags geta myndlistarmen auðvitað kynnt sýningar sínar sjálfir á netinu með hjálp 

félagsnetsíðna30 og/eða bloggasíðna31 en oft er mikill styrkur í því að fá góða umfjöllun um sýningu 

myndlistarmanns í almennum fjölmiðlum. Einnig er hægt að nýta fréttatilkynningu á netmiðlum.

Það sem þarf að hafa í huga við gerð á fréttatilkynningu er að framsetningin sé góð og vönduð. 

Textinn þarf að vera skýr og myndir vel unnar. Athuga þarf að ef að boðskortið á sýninguna er í 

formi myndar mjög mikilvægt að hafa texta einnig með sem viðhengi fyrir fjölmiðla svo að hægt sé 

að afrita textann ef tilkynning eða frétt um sýningu á að birtast í fjölmiðlum.

☑ Hver sýnir?

☑ Titill sýningarinnar.

☑ Hvar er sýningin?

☑ Hvenær opnar sýningin, hversu lengi stendur opnun yfir og sýningin í heild?

☑ Upplýsingar um myndlistarmanninn.

☑ Hvað er á sýningunni.

30 http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media
31 http://en.wikipedia.org/wiki/Blog
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☑ Aðeins um fyrri sýningar, hvað leiddi myndlistarmanninn að þessari sýningu.

☑ Upplýsingar um menntun, styrki og afrek sem myndlistarmaðurinn vill að komi fram.

☑ Upplýsingar um hvernig á að hafa samband við myndlistarmanninn og vefsíðu

☑ Upplýsingar um sýningarrýmið sjálft, hvernig hægt er að hafa samband og vefsíðu.

Einnig er gott að hafa eftirfarandi með í fréttatilkynningu sem viðhengi í tölvupósti:

☑  Myndir  af  verkum  sem  fréttamiðill  má  sýna  eða  prenta  í  frétt  eða  tilkynningu  um 

sýninguna.

☑ Mynd af listamanninum.

☑ fréttatilkynningin í texta formati sem hægt er að afrita (.doc skjal).

Hvert á að senda fréttatilkynningar?  Flestir fjölmiðlar sem fjalla um myndlist eru með sérstakan 

starfsmann sem hægt er að senda fréttatilkynningar til. Hér að neðan er listi sem hægt er að nota, 

hafa þarf í huga að listinn getur breyst án fyrirvara.

Öll dagblöð og tímarit sem þér finnst  viðeigandi að senda á, gott er að hafa í huga eftirfarandi 

spurningar við val á fjölmiðlum:

☑ Hver er markhópur fjölmiðilsins?

☑ Hvernig er umfjöllun um myndlist eða menningartengda atburði hjá fjölmiðlinum?

Gott að hafa í huga varðandi fjölmiðla

Áður en að fréttatilkynning er send út er oft gott að myndlistarmaðurinn hafi á hreinu hvað hann vill 

segja um sýninguna eða atburðinn áður en hann upplýsir fjölmiðla um sýninguna. Hann þarf að vera  

búinn undir það að starfsmaður fjölmiðils hringi og taki viðtal. Gott er að glósa lauslega fyrirfram 

hvað menn vilja láta hafa eftir sér. Skynsamlegt er að biðja fjölmiðil um að fá að skoða umfjöllun 

eða frétt um sýninguna áður en hún er birt, sérstaklega ef tekið var munnlegt viðtal, til þess að 

tryggja að fréttin sé ekki ónákvæm eða að ekki sé rangt haft eftir listamanninum. Ekki er hægt að 

búast við því að fjölmiðlar þekki og viti allt. Hlutverk listamannsins er ekki síst að passa upp á að 
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farið sé með rétt mál.32 33

Fréttatilkynningar með ítarlegum upplýsingum er æskilegt að senda beint á fjölmiðla, ekki er víst að 

svo ítarlegar upplýsingar þurfi þegar verið er að bjóða á sýningarnar. Því getur verið gott að útbúa 

tvo póstlista,  einn fyrir fjölmiðla og alla þá sem eiga að fá ítarlegri  fréttatilkynningu og annan 

póstlista sem samanstendur öllum þeim sem listamaðurinn ætlar sér að bjóða á sýninguna. Snjallt er 

að útbúa texta sem fer beint í póstinn og hafa einnig mynd sem gefur viðtakandanum hugmynd um 

sýninguna.  Gæta  þarf  þó  þess  að  myndin  sé  ekki  of  stór,  til  dæmis  má notast  við  72.  punkta 

upplausn  og  hafa  myndina  undir  300  kílóbæt.   Seinni  póstlistinn  gæti  innihaldið  aðra 

myndlistarmenn,  áhugafólk um myndlist  og myndlistarmanninn sem og aðra velunnara eins  og 

fjölskyldu og vini. Hér að ofan var farið ítarlega yfir gerð fréttatilkynninga og er því rétt að gefa 

lauslega mynd af því hvernig má útbúa rafrænt boðskort. Hér gilda sömu reglur og að ofan.

☑ Hver sýnir?

☑ Titill sýningar

☑ Hvar er sýningin?

☑ Hvenær opnar sýningin og hversu lengi stendur opnun yfir og sýningin í heild?

Gott er að hafa einnig mynd í tölvupóstinum eins og áður sagði en hafa þarf í huga að myndin má 

ekki vera of þung. Ástæða þess að gott er að hafa texta og mynd í sitt hvoru lagi, en ekki aðeins 

texta sem kemur fram í mynd, er að hætta er á að myndin skili sér ekki og þá fær viðtakandinn 

tóman tölvupóst frá sendanda.

3.8.2 Félagsnetsíður og blogg

Félagsnetssíður  eins  og  Facebook er  hægt  að nota  og skilgreina  á  margan hátt.  Ef  rætt  er  um 

notagildi slíkra miðla fyrir myndlistarmenn til kynningar á verkum og sýningum þá má segja að 

félagsnetsíður séu ákveðið þjónustu- og upplýsingatæki. Í stað hefðbundinna auglýsinga, sem fara 

oft fyrir ofan garð og neðan, er hægt að gerast vinur eða með öðrum orðum ákveða að fylgjast með 

tiltekinni  síðu.  Notandinn  er  með því  að  velja  hvaða  upplýsingar/auglýsingar  hann vill  þiggja. 

Áhugafólk um myndlist getur þannig fengið fréttatilkynningar og boðskort á þær sýningaropnanir 

32 http://www.carolinaarts.com/howtowriteanarticle.html
http://www.ehow.com/how_2127339_write-press-release-exhibit.html
http://www.internationalartsmovement.org/blogs/byop-be-your-own-publicist/2009/11/1116-how-to-write-a-good-
press-release

33 Guðjónsson, Gunnar Helgi. Viðtal um gerð fréttatilkynninga. Gunnar Helgi er umsjónarmaður Listasals 
Mosfellsbæjar.
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sem það hefur skráð sig á lista yfir.34 Þá skilar boðskortið sér til þeirra sem hafa í reynd áhuga á 

myndlist og hámarkast því aðsókn á atburð sem hefði án þessara nýju miðlunarleiða ekki verið jafn 

vel kynntur eða auglýstur.  Einnig er hægt að búa til ókeypis open source (e) vefsíðu í gegnum síður 

eins  og  Wordpress og  Google  Sites. Til  að  útskýra  möguleika  myndlistarmanna  á  að  nota 

félagsnetsíður  til  að  kynna  myndlist  sína,  kynna  og  bjóða  á  sýningar  má  nota  Facebook  sem 

nærtækt dæmi enda mest notaðasta félagsnetsíða á Íslandi. Hægt er að búa til atburð, til dæmis 

myndlistarsýningu, og bjóða öllum vinum (og vinum vina) á atburðinn. Mögulegt er því að senda út 

geysilegt magn af boðskortum á sýningu án mikillar fyrirhafnar. Hægt er að setja inn myndir og 

lýsingu á atburði ásamt dagsetningu og fleiru. Þannig má ná til mun fleira fólks en áður sem verður 

þá meðvitað um sýninguna og myndlistarmanninn.  Sem dæmi sendi skýrsluhöfundur boðskort í 

hefðbundnum pósti á 200 myndlistarmenn, vini, ættingja og áhugafólk um myndlist fyrir opnun á 

einkasýningu sinni sumarið 2008 og kostaði það listamanninn um 10.000 kr í sendingarkostnað á 

boðskortunum. Í dag notar skýrsluhöfundur félagsnetsíður, vefsíðu og bloggsíðu til að kynna og 

senda út boðskort á yfir 2000 manns. Amma fær þó ennþá boðskort í venjulegum pósti. Sérhæfðari 

félagsnetsíður eru einnig góðar í kynningu á myndlistarmönnum, svo sem síður sem eru settar upp 

einungis  fyrir  myndlistarmenn.  Þetta  er  leið  fyrir  myndlistarmenn  að  kynnast  öðrum 

myndlistarmönnum frá mismunandi löndum og menningarheimum35. Einnig eru oft áhugamenn um 

myndlist og galleríistar,  sýningarstjórar á slíkum síðum sem eru að leita að myndlistarmönnum. 

Dæmi um slíkar síður eru artreview.com36, myartspace.com37 og saatchi-gallery.co.uk38. 

Bloggmiðillinn getur einnig verið ágæt leið, þá er hægt að setja inn fréttatilkynningu sem send er á 

fjölmiðla og jafnvel ítarlegri tilkynningu ásamt myndum á bloggsíðu sem er beintengd við fjölmiðla 

á netinu. Til  dæmis moggabloggið eða  blog.is39 en sú síða er beintengd við  mbl.is  og getur því 

komið  ágætis  umferð  um  síðuna  meðal  almennings  sem  hefur  áhuga  á  tilkynningunni.  Þá  er 

skynsamlegt að vera með góða fyrirsögn því það er hún sem fólkið les og ákveður eftir henni hvort 

efnið sé nógu athyglisvert til að skoða bloggið sem inniheldur fréttatilkynninguna. Það getur einnig 

verið gott að fylgja fréttatilkynningunni eftir með því að búa til samantekt á sýningunni í orðum og 

myndum. Þannig eru ekki einungis tilkynningar á síðunni heldur eitthvað sem lesandinn getur litið 

yfir og metið tilkynninguna út frá þeim.

34 http://www.facebook.com/help/?page=829
35 http://www.myartspace.com/view/about-home.jsp
36 http://www.artreview.com/
37 http://www.myartspace.com
38 http://www.saatchi-gallery.co.uk/yourgallery/
39 http://blog.is/forsida/
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3.8.3 Vefsíðugerð

Þróun á tækni síðustu ár hefur orðið til þess að myndlistarmenn í dag geta sett upp ókeypis vefsíðu 

á  mjög  auðveldan  hátt.  Til  eru  margar  gerðir  af  vefsíðum  sem  hægt  er  að  velja  um  en 

skýrsluhöfundur valdi að fjalla um wordpress.com og wordpress.org síður sérstaklega þar sem þær 

eru einstaklega notendavænar og auðveldar í uppsetningu fyrir byrjendur. Vefsíðan á að endurspegla 

myndlistarmanninn en þarf þó að vera mjög einföld í útliti  með aðgengilegum upplýsingum um 

myndlistarmanninn, ferilskrá, myndir af verkum og kynningar og umfjöllun um sýningar. Á síðunni 

ætti myndlistarmaðurinn að setja allar þær upplýsingar um sig sem hann kemst yfir. Þetta hjálpar 

áhugasömum  sýningarstjórum,  styrkveitendum  og  nefndum  sem  eru  að  yfirfara  umsókn  frá 

viðkomandi  listamanni  og  áhugafólki  að  fá  sem  besta  heildarsýn  á  listamanninn.  Faglegar 

upplýsingar sem ber að hafa í huga við vefsíðugerð er að merkja rafrænt ljósmyndir af verkum áður 

en þær fara á vefinn og reyna að halda myndunum í lágri upplausn, 500 – 800 pixlar í hámarki til 

þess  að  myndunum sé  ekki  stolið  og  þær  notaðar  án  samþykkis  listamannsins.  Listamaðurinn 

merkir þá myndina rafrænt í myndvinnsluforriti  og gefur þar upp upplýsingar um sjálfan sig og 

hvernig hægt sé að hafa samband. Þannig getur aðili sem sér ljósmyndina á netinu niðurhalað henni 

og komist að upplýsingunum sem liggja bak við myndina. Skynsamlegt er að merkja hvers konar 

höfundarréttur er á myndinni eða hvort myndin sé sameign undir Creative Commons leyfi.40 Hægt 

er að velja úr nokkrum mismunandi leyfum sem geta veitt utanaðkomandi aðilum leyfi á birtingu 

undir  vissum kringumstæðum.  Skýrsluhöfundur  ákvað  til  dæmis  að  fara  þessa  leið  og  merkja 

Handbókina  undir  slíku  leyfi  þar  sem  allir  mega  niðurhala,  afrita  og  nota  Handbókina 

endurgjaldslaust til einkanota en höfundur heldur þó réttinum til að hagnast á hugmyndaverkinu. 

Faglegar  upplýsingar fyrir  myndverk á netinu eru unnar  upp úr upplýsingum veittar  af  Brooks 

Walker atvinnuljósmyndara og kennara. Brooks er sérfræðingur í hvernig merkja skuli myndir fyrir 

netbirtingu  og  kennir  slík  námskeið  meðal  annars  í  Listaháskóla  Íslands  og  Myndlistarskóla 

Reykjavíkur.41

40 http://www.creativecommons.org
41 Walker , Brooks. Viðtal þann 29. apríl 2010 á vinnustofu Walkers að Eyjarslóð 9.
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3.9 Opinn heimur

3.9.1 Frjáls hugbúnaður

Í  Handbókinni  er  kynntur  Open  source  hugbúnaður  sem skýrsluhöfundur  taldi  eiga  erindi  til 

myndlistarmanna.  Vefsíðan  www.osalt.com býður  upp  á  upplýsingar  um  nánast  allan  frjálsan 

hugbúnað sem er  í  boði  á  netinu.  Síðan  er  byggð upp og rekin  á  því  að bjóða  upp á  frjálsan 

hugbúnað en kynnir einnig hugbúnað sem er til  sölu. Hægt er að leita eftir  flokkum, dæmi um 

flokka eru hugbúnaður fyrir fyrirtæki, samskiptahugbúnað, menntun og vísindi og margmiðlun.42 

Skýrsluhöfundur valdi  þann hugbúnað sem algengastur  er  að myndlistarmenn vinni  með, þar  á 

meðal  eru  myndvinnsluforrit,  verkefnastjórnunar-  og  skipulagningarforrit,  þrívíddarforrit, 

hreyfimyndaforrit og margt fleira.  Ekki voru öll forritin sem í boði eru nægilega notendavæn að 

mati  skýrsluhöfundar  og  voru  því  fjarlægð  af  listanum ef  óraunhæft  mátti  teljast  að  almennur 

notandi gæti sótt og unnið á hugbúnaðinn. Hinsvegar er sérstaklega mælt með osalt.com til að gefa 

öllum kost á að skoða það sem er í boði í opnum hugbúnaði. Hér er stutt lýsing á þeim hugbúnaði 

sem kynntur er í Handbókinni:

• www.openoffice.org – Mjög frambærilegur valkostur í staðinn fyrir Office pakka Microsoft. 

Afar auðvelt í uppsetningu og allri notkun, tekur innan við 5 mínútur að sækja.43 Openoffice 

síðan er einnig til á íslensku og standa nú yfir framkvæmdir þar sem verið er að þýða forritið 

allt. Leiðeiningar fyrir Openoffice á íslensku er að finna á www.openoffice.is   Þess má geta 

að Openoffice er með pdf möguleika sem lengi skorti hjá Microsoft. Þannig geta notendur 

breytt textaskjölum og fleiru yfir í .pdf skjöl án þess að notast við annað forrit.

• www.xmind.net – Forrit fyrir alla þá sem vilja halda utan um hvers kyns verkefni. Til dæmis 

allt frá sýningum og sérverkefnum í að greina hugmyndir og búa til verkáætlanir fyrir nánast 

hvað sem er. Finna má sérstakt skjal í Xmind til að vinna fjárhagsáætlun, skipuleggja fundi 

og sjá um verkefnastjórnun.44 Þess má geta að  Handbókin var unnin að miklu leyti með 

42 http://www.osalt.com
43 http://www.openoffice.org/
44 http://www.xmind.net
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aðstoð  Xmind forritsins  til  að  halda  utan  um  alla  þætti  vefsíðunnar.  Einnig  eru 

sýnimyndirnar sem eru í Handbókinni smíðaðar í Xmind.

• www.blender.org – Þrívíddarforrit sem virkar með öllum helstu stýrikerfum. Á heimasíðunni 

er hægt að niðurhalað forritinu án endurgjalds þar sem forritið er frjáls hugbúnaður.45

• www.gimpshop.com – Myndvinnsluforrit sem er unnið út frá Gimp myndvinnsluforritinu. 

Gimpshop útfærslan er eins og nafnið bendir til  gerð til  að líkjast Photoshop þannig að 

notendur sem eru vanir  að vinna með Adobe Photoshop forritið geti  nýtt  sér  Gimpshop 

ókeypis án þess að þurfa að læra á alveg nýtt forrit.46

• www.pencil-animation.org –  Pencil  er  teikni  hreyfimyndaforrit.  Hægt  er  að  búa  til 

handgerðar teiknaðar hreyfimyndir í þessu forriti. Það virkar við öll helstu stýrikerfin.47

Eftir upptalningu á ofangreindum forritum sem kynnt eru í Handbókinni verður skýrsluhöfundur að 

benda á að þróunin hefur verið mjög hröð síðustu árin og áratugi. Flest bendir til þess að svo verði 

áfram og þróunin verði jafnvel hraðari. Upptalningin hér að ofan er því hvorki endanleg né tæmandi 

og sennilega koma jafnvel enn betri opin forrit innan tíðar sem gagnast myndlistarmönnum sem og 

öðrum. 

45 http://www.blender.org
46 http://www.gimpshop.com
47 http://www.pencil-animation.org
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4 SVÓT greining á verkefninu
Svót greining er aðferð sem er notuð til að meta verkefnið í heild sinni. Svót er skammstöfun fyrir 

styrk, veikleika, ógnanir og tækifæri. Þegar notast er við svót greiningu er allt látið flakka og engu 

haldið aftur til að fá sem mest út úr matinu. Um er að ræða einfalt greiningartól sem gjarnan er 

notað  í  fyrirtækjarekstri  og  við  mat  á  verkefnum  af  ýmsu  tagi.  Hér  fylgir  svót  greining  á 

Handbókinni.

4.1 Styrkur
Verkefnið hefur þegar fengið athygli og vakið jákvæð viðbrögð frá myndlistarmönnum úr ólíkum 

áttum. Mikil vöntun virðist hafa verið á handbók af þessu tagi sem gerði það að verkum að auðvelt 

reyndist  að  safna  saman  upplýsingum  og  fá  leiðbeiningar  frá  myndlistarmönnum  sem  öðrum 

tengdum aðilum. Stofnanir og félög leggja oft mikinn metnað í vefsíðugerð til að koma á framfæri 

upplýsingum til myndlistarmanna og auðvelda þeim aðganginn en stundum er þó erfitt að finna það 

sem  máli  skiptir.  Listamaðurinn  þarf  að  vera  skipulagður  og  leggja  mikla  vinnu  í  að  nálgast 

upplýsingar á ótal mismunandi vefsíðum. Handbókin leiðir saman upplýsingar á einn stað og gerir 

mönnum auðvelt fyrir með því að bera fram staðlaðar spurningar um styrktarsjóði, félög og gallerí 

til  dæmis.  Styrkleiki  verkefnisins  er  einnig  fólgin  í  því  verkefnið  er  aðgengilegt  öllum  án 

endurgjalds  og  þar  sem vefsíða  varð fyrir  valinu sem miðlunarleið  hafa  myndlistamenn jafnan 

aðgang  að  þeim  upplýsingum  sem  eru  í  boði.  Þetta  má  rekja  til  þess  að  hægt  var  að  setja 

Handbókina saman án mikils fjárútláts. Það var mögulegt vegna þeirrar miklu vinnu sem þegar var 

búið  framkvæma og gerði  skýrsluhöfundi  kleift  að notfæra  sér  ókeypis  hugbúnað til  að  smíða 

vefsíðuna og nálgast upplýsingar af fjölmörgum vefsíðum sem og úr bókum. Þá kom sér vel að á 

tímabilinu sem verkefnið var unnið var skýrsluhöfundur jafnframt starfsmaður SÍM og fékk þannig 

góða innsýn í starfsumhverfi íslenskra myndlistarmanna.

4.2 Veikleiki
Veikleiki verkefnisins felst á meðal annars í því að skýrsluhöfundur er nýgræðingur í vefsíðugerð 

og þurfti því að læra tæknileg atriði frá grunni. Slíkt getur tekið mikilvægan tíma frá öðrum þáttum 

verkefnisins. Takmarkaður aðgangur að fjármagni er einnig veikleiki þar sem skýrsluhöfundur gat 

ekki borgað fyrir faglega aðstoð við verkefnið. Vefsíða Handbókarinnar er þannig háð ákveðnum 

tæknilegum  ramma  sem  skýrsluhöfundur  varð  að  vinna  innan.  Annar  veikleiki  felst  í  því  að 

upplýsingar eru teknar af tugum vefsíðna og erfitt er að fylgjast með og halda utan um ef eitthvað 

breytist fyrirvaralaust. Hæpið er að uppfæra Handbókina jafnóðum þar sem engin leið er að vita 

hvort einhverjum upplýsingum hafi verið breytt ef slíkt er ekki auglýst sérstaklega. Óraunhæft er að 
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gera ráð fyrir því að umsjónaraðili Handbókarinnar fari til að mynda yfir hverja heimildarvefsíðu á 

hverjum degi til að athuga hvort allar upplýsingar standist enn.

4.3 Ógnanir 
Til þess að handbókin sé í takt við tímann þarf endurnýjun og uppfærsla síðunnar að vera stöðug. 

Ógnun getur verið fólgin í því að Handbókin byggir á sjálfboðavinnu. Tímaleysi skýrsluhöfundar 

gæti  því  verið  bein ógnun við  langlífi  Handbókarinnar.  Tæknileg  framþróun getur  einnig  verið 

ógnun við verkefnið þar sem sú mikla vinna sem liggur á bak við verkefnið gæti fljótlega orðið úrelt  

nema haldið sé vel utan um alla þætti vefsíðunnar. Lítil úrbreiðsla síðunnar getur verið ógnun þar 

sem hún nýtist ekki vel nema margir séu meðvitaðir um hana. Einnig er vefsíðan, líkt og annað efni 

sem unnið er á opin hugbúnað, háð áframhaldandi góðvilja og þreytulausri vinnu ókunnugs fólks út 

um allan heiminn.

4.4 Tækifæri
Vefsíðan er opin allt  árið með óheftum aðgangi að þeim upplýsingum sem koma fram á henni. 

Hinsvegar  skapar  verkefnið  einnig  tækifæri  til  að  gefa  út  handbók  í  áþreifanlegu  formi  með 

reglulegu millibili og bjóða til sölu. Tekjur af bóksölu gætu farið á móti prentkostnaði sem og í 

launagreiðslur  til  skýrsluhöfundar  fyrir  vinnuframlag vegna viðhalds vefsíðunnar.  Slík  útgáfa af 

Handbókinni gæti hentað þeim sem ekki eru stöðugt með nettengda tölvu fyrir framan sig en vilja 

til dæmis athuga hvort skilafrestur á ákveðinni umsókn sé að renna út.

Handbókin býður upp á ýmsa möguleika. Til dæmis væri hægt að gera listamönnum kleift að skila 

inn  frásögn  um  gestavinnustofur  og  reynslu  sína.  Vefsíðan  gæti  orðið  að  vettvangi  þar  sem 

myndlistamenn bæði  sækja  og  deila  hagnýtum upplýsingum um allt  mögulegt.  Með tæknilegri 

aðstoð væri raunar mögulegt að byggja upp gagnvirka vefsíðu þar sem listamenn geta sjálfir sett inn 

upplýsingar án aðstoðar skýrsluhöfundar. Þá væri Handbókin sjálf í  stöðugri vinnslu og þróun í 

anda opnu hugmyndafræðinnar. Þetta myndi gera það að verkum að byrðinni sem fylgir viðhaldi 

síðunnar væri dreift á marga og líkurnar meiri á því að henni væri stöðugt haldið við. Handbókin 

myndi þá verða einskonar wiki upplýsingasíða.
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5 Niðurlag
Verkefnið hefur veitt skýrsluhöfundi góða sýn yfir starfsumhverfi myndlistarmanna og hið sama 

ætti að gilda um þá sem skoða Handbókina. Listir, líkt og vísindi, hljóta að teljast ómissandi hluti af 

því sem gerir okkur kleift að kalla samfélag okkar þróað menningarsamfélag. Góð þekking á þeim 

möguleikum sem standa  myndlistarmönnum til  boða  ætti  að  hjálpa  til  við  starf  þeirra  í  þágu 

samfélagsins. Skýrsluhöfundur fer ekki í skilgreiningu á því hvað flokkast sem myndlist né gæði og 

innihald. Handbókin er hlutlaus upplýsingaveita og það er í höndum þeirra sem vilja starfa sem 

myndlistarmenn að nýta sér tækifærin sem eru í boði hverju sinni. 
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Viðaukar

Gestavinnustofur – útlistun.
Listi þessi er einungis yfir gestavinnustofur sem bjóða upp á styrk, dvöl án endurgjalds eða aðra 
sérstaka ástæðu eins og sérstök samskipti milli Íslands og gestavinnustofunnar.

Noregi
• Kristiansand Gestavinnustofa ++  Listamenn sem komast að dvelja endurgjaldslaust en 

þurfa að sjá sjálfir um ferðakostnað og uppihald.

• Hordaland Art Center +++ Bergen. Listamenn dvelja án endurgjalds ef umsóknin er valin og 
ferða og dvalarstyrkur er í boði. 

• Lademoen i Þrándheimi ++  Lokadagur Umsóknar í dag. Listamaður þarf að borga flug og 
uppihald sjálfur. Dvöl er án endurgjalds.

• Dale +++  í Dale í Sunnfjord.  Umsókn rafrænt með tölvupósti. 

• AIR Sandnes +++ . Dvöl er án endurgjalds sé umsækjandi valinn og fylgir dvölinni styrkur 
upp á 1000 evrur á mánuði. 

Svíþjóð
• Villa Bergshyddan i Stokkhólmi,  ++ Fólk sem starfar að listum og menningu og býr í 

einhverri höfuðborga Norðurlanda getur fengið bústaðinn að láni, án endurgjalds, í eina eða 
tvær vikur. 

• Konstepidemin, Gautaborg.
• EuropeanArtists.tv - Hallefors

Danmörk
• Guldagergaard  Keramik Hægt er að sæka um 1 - 6 mánuði í senn. 
• Hirsholmen  Lítil eyja á Jótlandi. 2400 danskar krónur á mánuði
• DIVA Artist-in-residence program +++ Styrkur upp á 10.000 danskar fylgir
• Solyst +++ Dvalarstyrkur upp á 1342 evrur á mánuði

Finnland
• Raumars  Gestavinnustofa +++ Umsóknafrestur er 15. apríl ár hvert. Listamenn borga flug 

og uppihald sjálf, hægt að fá einhvern styrk. Dvöl á gestavinnustofunni er án endurgjalds. 

• Arte Ry  New media ++ Listamaður dvelur án endurgjalds á gestavinnustofunni. Allar 
upplýsingar að finna á Res Artis. ATH umsókn skilað í venjulegum pósti, póststimpill gildir. 

• Pro Artibus Finnlandi ++ Listamenn borga fyrir flug og uppihald, gestavinnustofan er án 
endurgjalds. Aðeins örfáir eru valdir á ári. 

• Kulttuuri Kauppila  Umsóknafrestur rennur út í dag. Umsóknareyðublað og allar 
upplýsingar er að finna á heimasíðunni. Kostar 400 € / á mánuði m/ rafmagni, hita og vatni. 
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Listamaðurinn þarf að borga sjálfur ferðakostnað og uppihald einnig. 2010-

• Saari Finnlandi +++  Hægt er að sækja um sérstakan dvalarstyrk. Hægt er að sækja um 
rafrænt á heimasíðunni. 

• Atelje Stundar Finnlandi +++.  Listafólki sem fær úthlutað vinnustofu í Stundars fá frítt 
húsnæði og peninga fyrir efniskostnaði. 

Ítalía
• Emely Harvey Foundation Feneyjum 2012 ++ The Emily Harvey Foundation býður 

listamönnum, rithöfundum og fleirum upp á að sækja um gestavinnustofu án endurgjalds.

• Rómarbústaður. +++ Hægt er að sækja um styrk í gegnum norrænu menningargáttina á 
www.kknord.org 

Spánn

• Can Serrat International Art Centre +++ – Barcelona. 4 styrkir veittir á ári. Apríl og 
Október er hægt að sækja um styrk 

Frakkland
• Kjarvalstofa i París ++ Menningar- og ferðamálasvið auglýsir eftir umsóknum um afnot 

Kjarvalsstofu í París fyrir tímabilið 1. ágúst 2010 til 31. júlí 2011. 
• Appelboom La Pommerie. ++ styrkur er innifalinn. Listamaður þarf að borga ferðakostnað 

sjálfur. 
• Triangle France Gestavinnustof Frakklandi. Frítt studio en borga þarf fyrir gistingu. 

Verkefnastyrkur upp á 1000 evrur þegar verkefninu er lokið. 
• Galerie HO samkeppni 2000 € til að setja upp sýningu í galleríinu í september 2010.  Einnig 

endurgreiðir Labo HO kostnað vegna húsnæðis og ferðakostnað. 
• Couvent des Recollets + Dvöl án endurgjalds. Listamaðurinn þarf að borga ferða- og 

dvalarkostnað. 
• Abbaye de la Pree + Gestavinnustofan er án endurgjalds. Listamaðurinn borgar ferða og 

dvalarkostnað. 
• CAMAC  +++ Styrkur með öllu til eins listamanns og eins rithöfundar. Allt innifalið, matur, 

ferðastyrkur, dvölin. 

Austurríki
• Artists Studio Rondo  +++  Fylgir með styrkur 850 evrur per mánuð. 
• Kunstlerhaus Buchsenhausen +++ Gestavinnustofa með styrk 750 evrur á mánuði. 

Kanada
• The Banff Centre + er með allskonar gestavinnustofur og námskeið. Vinnustofurnar kosta en 

hægt er að sækja um sérstaka styrki. Viðamikið prógram allt árið.

Bandaríkin
• Bemis Center for Contemp Art +++ Gestavinnustofa í Omaha, USA. Tímabil úthlutunar Júlí 
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- Desember 2011.Síðasti dagur í dag til að skila inn umsókn. Það fylgir dvalarstyrkur þessari 
gestavinnustofu. 

• Headlands Center for the Arts ++ Gestavinnustofa 45 mín. frá San Francisco. Listamenn 
sem komast að dvelja endurgjaldslaust. 

• Colorado Art Ranch ++ Litlar gestavinnustofur út um allt í Colorado, USA. Að þessu sinni 
er hún á Carpenter Ranch, Hayden, Colorado Bandaríkjunum. Dvöl er án endurgjalds, 
listamenn þurfa að borga flug og uppihald. Athugið skilmála fyrir vinnustofunni á síðunni.

• Braziers 2010 Workshop London 8. - 25. Ágúst 2010 verður sérstakt workshop sem endar í 
listahátíð í Brazier Park í London. Þáttökugjald fyrir húsnæði og fullt fæði er 325 pund, 205 
pund fyrir tjaldsvæði með fullu fæði. Sjá allar upplýsingar á heimasíðunni.

• Gullkistan Laugavatni.
• Herhúsið á Siglufirði. 
• Nes Listamiðstöð á Skagaströnd. Hægt er að sækja um styrk fyrir hluta af dvölinni.
• Varmahlíð í Hveragerði
• Skaftfell, Menningarmiðstöð á Seyðisfirði og einnig 
• Hóll, Birgis Andrésar húsið á Seyðisfirði sem rekið er af Skaftfelli.
• Skriðuklaustur í Fljótsdal – fyrir lista og fræðimenn
• Bær í Skagafirði. 

Enginn plús þýðir að gestavinnustofan kostar, upplýsingar um verð er að finna á heimasíðu 
atburðar.

+ = Gestavinnustofa er ekki endurgjaldslaus en hægt er að sækja um styrk. 
++ = Gestavinnustofan er endurgjaldslaus sé umsókn listamanns úthlutað plássi
+++ = Gestavinnustofan er endurgjaldslaus og hægt er að sækja um dvalarstyrk einnig.
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