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Fiktað við íslenska listasögu: Kall eftir þátttöku í skúlptúrsmiðju, 
útisýningu/samkeppni og ferðalagi til Feneyja 

Listasafn Einars Jónssonar (LEJ) er fyrsta listasafn landsins sem opnað var almenningi  
í eigin húsnæði (1923) og jafnframt fyrsta byggingin við Skólavörðuholt sem nú er ein  
af miðjum Reykjavíkur. Áhugaverðar útisýningar spruttu fram á þessu svæði á árunum 
1967–19721, sem hvorki Einar Jónsson né safn hans tóku þátt í. Brauð sem hráefni kom  
þar við sögu. Einar nefnir í endurminningum sínum að hann hafi fengið hagldabrauð (eins 
konar kringla) í nesti sem krakki en tímdi ekki að borða það af því honum fannst það svo 
fallegt í laginu.2 Í þessu samhengi og í samvinnu við Brauð & Co. býður LEJ nemendum  
á aldrinum 18–30 ára að taka þátt í UP-CREATE, fimm landa Evrópuverkefni. Verkefnið  
felst annars vegar í smiðju í höggmyndagarði LEJ ásamt útisýningu. Hins vegar felst það  
í ferðalagi til Ítalíu og þátttöku í smiðju á hinum alþjóðlega Feneyjartvíæringi!  
 
VERKEFNIÐ ER TVÍÞÆTT: 

1. Smiðja og útisýning 

• Sæktu um þátttöku í skúlptúrsmiðju með Sindra Leifssyni myndlistarmanni  
20. – 24. júní og útisýningu í Höggmyndagarði Listasafns Einars Jónssonar  
25. – 26. júní 2022 (sjá skilyrðin hér fyrir neðan). 

• Aðeins 8 nemendur komast að í smiðjuna.  
• Dómnefnd mun velja einn vinningshafa, á meðan útisýningu stendur, sem mun  

fara til Feneyja. 

2. Ferðalag og sérstök skilyrði 
Í nóvember 2022, nánar tiltekið mánudaginn 14. til laugardagsins 19., mun eiga sér stað 
viðburður á vegum UP-CREATE verkefnisins á Alþjóðlega Feneyjartvíæringnum. Sá sem 
hlýtur fyrstu verðlaun í skúlptúrsmiðjunni/útisýningunni mun taka þátt í þessum viðburði 
og smiðju í Feneyjum (kostnaður við flug, gistingu og mat verður greiddur af UP-CREATE).  

Fáðu innblástur með því að kíkja á eftirfarandi slóðir:  
• Heimasíða safnsins: http://www.lej.is/einarjonsson/ferill/ 
• Listamaðurinn sem stýrir smiðjunni: https://www.sindrileifsson.com/  
• Myndir bókinni Útisýningarnar á Skólavörðuholti: 

https://drive.google.com/file/d/1xN_IvfjFoOkjVtUp8aM7goibJXLy5Js-
/view?usp=sharing 

• Þekktur þátttakandi í útisýningunum á Skólavörðuholti:  
https://i8.is/artists/30-sigurur-gumundsson/ 
 
 

 
1 Inga S. Ragnarsdóttir og Kristín G. Guðnadóttir. (2017). Útisýningarnar á Skólavörðuholi 1967-1972. Minningarsjóður um Ragnar 

Kjartansson 1923-1988 í samvinnu við Myndlistarskólann í Reykjavík og Myndhöggvarafélagið í Reykjavík.  
2 Einar Jónsson. (1944). Minningar. Bókfellsútgáfan H.F. 
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• Dæmi um högld (eins konar horn- eða trélykkjur) til að sjá hvernig 
hagldabrauð leit mögulega út: 
https://drive.google.com/file/d/1Y9nJky_JRF3TPmRym6DHlbvqdTW9ofpR
/view?usp=sharing 

 
HVERJIR GETA TEKIÐ ÞÁTT? 

• Nemendur á aldrinum 18 – 30 ára í eftirfarandi skólum: Listaháskóla Íslands, 
Myndlistaskólanum í Reykjavík og Myndlistaskólanum á Akureyri.  

 
HVERNIG TEKUR ÞÚ ÞÁTT? 

• Skrifaðu stutta umsókn (í mesta lagi 300 orð) út frá ofangreindum ramma  
með rökstuðningi fyrir því af hverju þú ættir að vera þátttakandi í skúlptúrsmiðju  
og útisýningu í Höggmyndagarði LEJ.  

• Hvað sérðu fyrir þér þegar þú hugsar um útiskúlptúr og brauð eða mat?  
Hvernig tengist verkefnið þínum áformum í smiðjunni og myndlist? 

• Sendu inn a.m.k. þrjár myndir af þrívíðum verkum sem þú hefur áður gert,  
sem PDF skjöl eða hlekk á video (athugið ekki senda skjöl sem eru stærri en 5 MB). 

• Eftirfarandi upplýsingar þurfa að koma fram þegar þú skráir þig til leiks: 
o Fullt nafn 
o Skóli og deild 
o Netfang 
o Farsími 
o Staðfesting á skólavist 

 
SKILAFRESTUR 

• Vinsamlegast sendið inn umsókn og fylgigögn í síðasta lagi sunnudaginn 24. apríl 
2022 fyrir miðnætti á: lej@lej.is  

 
DÓMNEFND OG MAT  

• Mat á umsóknum og val á 8 þátttakendum í smiðjunni er í höndum safnstjóra  
LEJ og aðila frá Myndhöggvarafélaginu í Reykjavík. 

• Eftir að skúlptúrsmiðjunni lýkur mun fimm manna dómnefnd velja einn 
vinningshafa. Í dómnefnd eru Sindri Leifsson myndlistarmaður, Sigurður 
Guðmundsson, myndlistarmaður, Logi Bjarnason f.h. Myndhöggvarafélagsins í 
Reykjavík, Anna Marie Fisker, alþjóðlegur fulltrúi verkefnisins sem jafnframt stýrir 
rannsóknarsetri í matvælafræðum, hönnun og upplifun við Álaborgarháskóla í 
Danmörku og AlmaDís Kristinsdóttir safnstjóri Listasafns Einars Jónssonar.  

• Verðlaunahafinn verður tilkynntur 26. júní 2022. 
 
VERÐLAUNIN 

• Smiðja og útisýning sem verður skrásett og sýnd í Feneyjum og þátttaka í UP-
CREATE viðburði á Feneyjartvíæringnum frá 14. – 20. nóvember 2022, kostnaður 
greiddur. 

 
ATHUGIÐ UP-CREATE verkefnið áskilur sér rétt til að birta myndir úr innsendum 
umsóknum í keppnina á heimasíðu Evrópuverkefnisins (http://up-create.eu/) og öðrum 
útgáfum sem tengjast því. Þátttakendur halda sínum höfundarétti á innsendum umsóknum 
og einkarétti til hagnýtingar á sínum verkum. Niðurstaða dómnefndar sem liggur fyrir að 
keppni lokinni er endanleg. Þátttaka í verkefninu/samkeppninni jafngildir því að skilyrðin 
hér að ofan séu samþykkt.  
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