
MYNDSTEFS-
VERÐLAUNIN 2008

© Erfingjar / Myndstef



2  |  MYNDSTEFSVERÐLAUNIN 2008

Sautján ár eru liðin frá því að Myndstef, höf-
undaréttarsamtök myndhöfunda, voru stofnuð. 
Hefur starfsemi samtakanna vaxið jafnt og þétt 

á þessum árum og innan vébanda Myndstefs 
eru nú á annað þúsund manns í sjö aðildarfé-
lögum, auk allmargra erfingja að myndhöfunda-
rétti. Við hittum Knút Bruun, formann sam-
takanna, og ræddum við hann um starfsemi 
Myndstefs og höfundaréttinn. 

„Myndstef eru samtök myndhöfunda um 
verndun á höfundarétti þeirra. Við innheimtum 
sanngjarna þóknun fyrir notkun á verkum og 
sjáum til þess að almenningur, útgefendur og 
aðrir sem þurfa að nota myndhöfundarétt hafi 
greiðan aðgang að verkum myndhöfunda,“ segir 
Knútur. „Myndstef er þannig ekki bara hags-
munasamtök myndhöfunda heldur hafa þau 
einnig því hlutverki að gegna að tryggja að allir 
hafi góðan aðgang að myndefni, hvort sem um 
er að ræða til fræðslu-, mennta- eða margmiðl-
unarstarfsemi. Í hinu stafræna umhverfi nútím-
ans og framtíðarinnar verður þáttur myndverka 
til hvers konar miðlunar og fræðslustarfsemi æ 
ríkari,“ segir Knútur og bendir á að í daglegu 
lífi okkar séum við umvafin verkum sem njóta 
höfundaverndar. Hún gildi til að mynda um 
dagblöð, umbúðir og húsgögn, svo fátt eitt sé 
nefnt. „Fyrir litla en vel menntaða þjóð eins og 
Íslendinga eru listamenn, rithöfundar, skáld og 
fólk með ríka sköpunargáfu afar mikilvægt. Og 
svo má heldur ekki gleyma því að þetta listafólk 
gleður og bætir okkur hin.“

Höfundaréttur og annar 
eignarréttur
Aðspurður um muninn á höfundarétti og öðr-
um eignarrétti bendir Knútur á að andlag eign-
arréttar sé oftast áþreifanlegt, t.d. hús, skip eða 
bíll, en andlag höfundaréttar sé huglægt, s.s. 
tónlist, ritverk eða myndverk. „Höfundaréttur-
inn er allt um kring í lífi sérhvers nútíma-
manns,“ segir Knútur. „Höfundurinn skapar 
hugverk. Sá sem kaupir málverk, kaupir strig-
 ann, litina og rammann og jafnframt réttinn til 
að njóta hugverksins í sínu umhverfi, en málar-
inn á höfundaréttinn og getur einn ráðstafað 
honum,“ segir Knútur og áréttar að miklar 
breytingar hafi orðið til hins betra á seinni tím-
um hvað það varðar að virða rétt höfunda. 
Starfsemi höfundaréttarsamtaka, alþjóðasamn-
ingar og bætt lagasetning eigi sinn þátt í því, 
ennfremur meiri fræðsla í þjóðfélaginu sem auki 
á virðingu fyrir höfundarétti. 

Þarf að tryggja sanngjörn og ódýr 
afnot
„Andleg reisn hverrar kynslóðar byggist m.a. á 
frábærum höfundaverkum. Nú erum við á 
hraðri siglingu um hið stafræna umhverfi og 
sumir halda því fram að þar megi brjóta höf-
undareglur og stela vernduðum verkum en það 
er mikill misskilningur,“ segir formaður Mynd-
stefs. Hið stafræna umhverfi, Netið og hvers 
konar margmiðlun séu í raun ekkert annað en 
dreifingaraðferðir og um þær gildi nákvæmlega 
sömu grundvallarreglur í höfundarétti og um 
aðrar miðlunaraðferðir.

„Fyrir þjóðfélagið í heild er það ennþá mikil-
vægara en nokkru sinni fyrr að internetkynslóð-
inni verði gert að virða lagareglur á ferðalögum 
sínum í hinni stafrænu veröld. Í skólum og með 

annarri fræðslustarfsemi þarf að kenna og upp-
lýsa fólk um reglur höfundaréttar og veita not-
endum í hinu stafræna umhverfi sanngjörn og 

ódýr afnot að sem mestu og bestu höfundarefni. 
Það er m.a. hlutverk Myndstefs,“ segir Knútur 
Bruun að lokum.

Knútur Bruun, formaður Myndstefs. 

Myndstef 
og 

mynd-
höfunda-

réttur

Mikið hefur verið rætt um höfundarétt á 
síðustu árum, ekki síst í tengslum við Netið 
og niðurhal á ýmis konar efni. Höfunda-
réttur er framandi hugtak í hugum margra 
og óljóst hvar mörkin liggja – hvað má og 
hvað má ekki. Fólk á þannig til að brjóta á 
höfundarétti án þess að gera sér fyllilega 
grein fyrir því.

Til að efla vitund almennings um höf-
undaréttarmál hefur Myndstef framleitt 
tvær stuttar kynningarmyndir þar sem rætt 
er við margt af okkar helsta listafólki og 
fræðst um hvaða þýðingu höfundaréttur 
hefur fyrir það. Jafnframt er farið á einfald-
an hátt ofan í laganna bókstaf, hvað er leyfi-
legt og hvað ekki, þegar kemur að myndefni 

í eigu annarra. Myndirnar eru bæði gagn-
legar þeim sem notfæra sér Netið til að 
sækja efni sem og þeim sem beinlínis vinna 
með myndir og myndverk. 

Kynningarmyndirnar heita Hver á þetta 
pensilfar? og Ég veit að þetta má ekki en það 
gera það allir og eru aðgengilegar á mynd-
diski. Þeir sem hafa áhuga á að sýna mynd-
irnar á sínum vinnustað/skóla geta haft 
samband við Myndstef í síma 562 7711 eða 
sent póst á myndstef@myndstef.is.  

Myndstef býður einnig upp á frekari 
fræðslu og umræður samhliða sýningum á 
myndunum. 

www.myndstef.is

Margrét Ingibjörg Lindquist vann nýlega fyrst 
Íslendinga til verðlauna samtaka grafískra hönn-
uða í Evrópu, svokallaðra ADC*E verðlauna, 
sem efnt er til árlega. Hreppti hún gullið í sín-
um flokki og nafnbótina „European Student of 
the Year“ fyrir verkið how2own, sem er hönnun 
á flösku. 

„Ég var send í keppnina eftir að hafa fengið 
tilnefningu FÍT hér heima. Þetta kom mér 
nokkuð á óvart, en ég er bara svona ekta Íslend-
ingur og fannst gaman að vera með,“ segir Mar-
grét og hlær við. Hún hannaði verkið í Mynd-
listarskólanum á Akureyri en þaðan útskrifaðist 
hún sem grafískur hönnuður í vor.

Við spurðum Margréti hvort flaskan ætti sér 
framhaldslíf.

„Jú, það eru samningar í gangi og stefnir allt 
í skemmtilega þróun. Gangi það vel þá fæ ég að 
vera með í framleiðsluferlinu og útflutningi á 
þessu barni mínu, eins og ég er farin að kalla 
þetta. Þetta er allt skemmtilegt fólk og gaman 
að fá tækifæri til að vera hluti af öllu ferlinu. 
Svo hafa komið upp ýmsar hugmyndir um 
hvernig hægt væri að þróa þetta áfram, til dæm-
is að hanna glös og aðra skemmtilega hluti,“ 
segir Margrét og er bjartsýn á framtíð verð-
launagripsins. „Það má líka geta þess að þetta 
eru norðlenskir aðlilar sem ég er að semja við. 
Mér finnst gaman að halda mig við Norður-
landið þó að markaðssetning á heimsvísu sé 
auðvitað markmiðið!“

www.mlindquist.net

Verðlaunaflaska
Margrétar

Aðildarfélög
Samband íslenskra myndlistarmanna
Ljósmyndarafélag Íslands
Félag leikmynda- og búningahönnuða

Félag grafískra teiknara
Arkitektafélag Íslands
Félag íslenskra teiknara
Hönnunarmiðstöð Íslands
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Ég veit að 
þetta má ekki, 

en það gera 
það allir

Mynd: Ragnar Th Sigurðsson
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Myndstefsverðlaunin 2008:

Sjö tilnefningar
Sjö myndhöfundar eru tilnefndir til Myndstefs-
verðlaunanna 2008 sem úthlutað verður í fjórða 
sinn við hátíðlega athöfn í Listasafni Íslands, kl. 
17:00, fimmtudaginn 7. ágúst 2008.

Verðlaunin nema að þessu sinni 1,5 milljón-
um króna og eru veitt fyrir afburða framlag til 
myndsköpunar, framúrskarandi myndverk eða 
sýningu. Sem fyrr er það forseti Íslands sem af-
hendir verðlaunin en Myndstef og Landsbank-
inn eru að jöfnu fjárhagslegir bakhjarlar verð-
launanna. 

Leitað var eftir ábendingum frá aðildarfélög-
um Myndstefs, sem og einstökum félagsmönn-
um, og hefur þriggja manna dómnefnd, skipuð 
þeim Guju Dögg Hauksdóttur arkitekt, Krist-
jáni Pétri Guðnasyni ljósmyndara og Björgólfi 
Guðmundssyni, stjórnarformanni Landsbank-
ans, valið sjö myndhöfunda sem tilnefndir eru 
til Myndstefsverðlaunanna 2008.

Verðlaunahafar
Myndstefs 

2007
Hreinn Friðfinnsson fyrir einstakt fram-
lag sitt til íslenskrar myndlistar (yfirlits-
sýning í Serpentine Gallery og Listasafni 
Reykjavíkur).

2006
Valgerður Bergsdóttir fyrir hönnun og 
gerð steindra glugga í Reykholtskirkju og 
fyrir sýningarnar Teikn og hnit og AND-
LIT í Gerðarsafni árið 2006. 

2005
Gabríela Friðriksdóttir fyrir myndbands-
verkið Versations/Tetralógía sem sýnt var 
á Feneyjartvíæringnum 2005.

Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, af-
hendir Valgerði Bergsdóttur Myndstefsverðlaun-
in 2006.    Mynd: Ragnar Th Sigurðsson

Eggert Pétursson myndlistarmaður er tilnefndur fyrir olíumálverk sín af 
fíngerðum blómum og öðrum gróðri úr íslensku jurtaríki sem draga á sérstakan hátt fram dul-
magn hins smáa með efniskenndri málunartækni og ofurraunsærri litanotkun sem m.a. gaf að líta 
á sýningunni Eggert Pétursson á Kjarvalsstöðum Listasafns Reykjavíkur sumarið 2007.

Sigurgeir Sigurjónsson ljósmyndari er tilnefndur fyrir ljósmyndir sínar af 
mönnum, dýrum og landi sem draga upp sterka drætti úr íslenskum veruleik og þeim þáttum sem 
setja svip á land og þjóð og sjá má í fjölmörgum og margvíslegum ljósmyndabókum hans sem og 
verkum á sýningunni Automatos í Ljósmyndasafni Reykjavíkur sumarið 2007.

Eggert hefur vakið athygli, bæði á Íslandi sem og erlendis, fyrir einstakar myndir sínar af 
blómum og gróðri. Hann hefur haldið ótalmargar sýningar í Evrópu, Bandaríkjunum og 
Japan. Eggert vann til verðlauna á Carnegie Art Award árið 2006 og var borgarlistamaður 
Reykjavíkur árið 1999.

Sigurgeir hefur verið í röð fremstu ljósmyndara landsins í fjölmörg ár. Hann hefur getið sér orð 
fyrir fagrar myndir af náttúru landsins og eftir hann liggur fjöldinn allur af bókum og eru þær 
með vinsælustu ljósmyndabókum um Ísland og Íslendinga sem gefnar hafa verið út.

Mynd: Morgunblaðið / Sverrir Vilhelmsson

Mynd: Stefán Karlsson
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Snæfríð Þorsteins og Hildigunnur Gunnarsdóttir hönnuðir eru tilnefndar fyrir nýstár-
leg dagatöl, annars vegar í formi veggspjaldsins Rif – dagatal þar sem forgengileiki tímans er undirstrikaður með rifgötuðum 
sneplum sem fleygt er í lok hvers dags og hins vegar Dagatalasúla – 8 ár í formi þrívíðrar mælistiku sem snúa má og nota ár 
eftir ár og sem hefur m.a. verið sýnd á sýningunni Hlutverk í Gallerí Turpentine í byrjun árs 2008.

Steinunn Sigurðardóttir tískuhönnuður er tilnefnd fyrir fatalínu vors og 
hausts 2007 fyrir merki sitt STEiNUNN sem er undir sterkum áhrifum íslenskrar náttúru og 
menningar í fínlegum, listrænum og vel skornum kvenfatnaði og sem sjá mátti m.a. á sýningunni 
Icelandic Fashion & Design – Inspired Nature sem var í sýningarskála norrænu sendiráðanna í 
Berlín á vordögum 2007.

Studio Granda arkitektar (Margrét Harðardóttir og Steve Christer) eru tilnefndir 
fyrir sveitasetrið Hof á Höfðaströnd þar sem unnið er með tilvísanir í gamlan íslenskan byggingar-
listaarf um form og rými, efnisnotkun og tengsl við landslag á skapandi hátt og var verkið m.a. sýnt 
á sýningunni Sjónlist í Listasafninu á Akureyri haustið 2007. 

Snæfríð og Hildigunnur hafa starfað saman sem grafískir hönnuðir undanfarin fimm ár. Þær hafa vakið athygli 
fyrir ýmis verk sín á sviði hönnunar, bæði í tvívíðu og þrívíðu formi og hlotið ýmis verðlaun og viðurkenningar fyrir 
hönnun sína.

Steinunn er einn af okkar fremstu fatahönnuðum og hefur starfað á hinu alþjóðlega tískusviði 
í fjölda ára, meðal annars hjá Gucci, Ralph Lauren og Calvin Klein. Undanfarin átta ár hefur 
hún hannað föt undir eigin merki og hefur fatalína hennar notið mikillar velgengni í Banda-
ríkjunum, Japan, á Norðurlöndunum og víðar.

Studio Granda var stofnað í Reykjavík fyrir rúmum 20 árum og hefur verið í fararbroddi í ís-
lenskum arkitektúr frá stofnun. Fyrsta verkefnið var hönnun ráðhúss Reykjavíkur. Síðan þá 
hefur Studio Granda fengist við fjölbreytt verkefni, allt frá Hæstarétti Íslands til göngubrúa og 
sýninga og þykja verk þeirra bæði vönduð og frumleg í hönnun.

Myndir: Sigurgeir Sigurjónsson

Myndir: Vigfús Birgisson

Mynd: Mary Ellen Mark.

Mynd: Vigfús Birgisson
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Vík Prjónsdóttir vöruhönnuðir eru tilnefndir fyrir prjónavörurnar Selshamur, 
Samveruteppi og Skegghúfu úr ull sem hannaðar voru með innblástur úr íslenskum þjóðsögum og 
íslenskri kímnigáfu og voru m.a. sýndar á hönnunarsýningunni Kvika á Kjarvalsstöðum Listasafns 
Reykjavíkur vorið 2007.

Vytautas Narbutas sviðsmyndahönnuður er tilnefnd-
ur fyrir leikmynd í söngleiknum Gosa þar sem ævintýraleg form og efniskennd 
áferð í afar myndrænni framsetningu sviðsmyndar og -muna miðlaði andrúmi 
leikverksins milliliðalaust til áhorfenda og átti stóran þátt í hughrifum verksins í 
sviðssetningu Leikfélags Reykjavíkur í Borgarleikhúsinu snemmvetrar 2007.

Vík Prjónsdóttir er samstarfsverkefni hönnuðanna Brynhildar Pálsdóttur, Egils Kalevi Karls-
sonar, Guðfinnu Mjallar Magnúsdóttur, Hrafnkels Birgissonar, Þuríðar Rósar Sigurþórsdóttur 
og prjónaverksmiðjunnar Víkurprjóns. Vík Prjónsdóttir hefur vakið mikla athygli fyrir frum-
lega hönnun og nýstárlega nýtingu á íslensku ullinni. 

Vytautas hefur gert fjölda leikmynda og búninga í heimalandi sínu Litháen 
svo og í Finnlandi, Danmörku og hér á Íslandi. Hér hefur hann m.a. unnið 
fyrir Þjóðleikhúsið, Borgarleikhúsið og Íslensku óperuna. Hann er einnig 
myndlistarmaður og hefur haldið sýningar í Litháen, Finnlandi, Japan og á 
Íslandi. 

Mynd: Gulli Mar

Mynd: Þórir Kjartansson

Mynd: Morgunblaðið / Golli

Mynd: Vytautas Narbutas
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Málverkið Hvítasunnudagur eftir Jóhanns Kjar-
val, sem Landsbankinn festi kaup á fyrir nokkru 
á uppboði í Danmörku, er með dýrustu verkum 
eftir íslenskan listamann sem keypt hafa verið á 
uppboði erlendis. Jóhann Hansen, listmunasali 
hjá Gallerí Fold, hafði milligöngu um kaupin. 

„Hvítasunnudagur var dýrasta málverk eftir 
Íslending sem hafði verið keypt á uppboði er-
lendis þegar kaupin fóru fram. Verkið var slegið 
á rúmar 15 milljónir íslenskra króna. Ofan á 
það lagðist svo virðisaukaskattur þegar verkið 
var flutt hingað heim og höfundaréttargjald 
þannig að þetta var nokkuð stór pakki,“ segir 
Jóhann en bætir við að þetta met hafi verið sleg-
ið sama ár af Ólafi Elíassyni. 

Vaskurinn er hindrun
Jóhann segir að listamarkaðurinn á Íslandi snú-
ist fyrst og fremst um innlenda list því virðis-
aukaskattur af myndlist dragi mjög úr flutningi 
á listaverkum á milli landa. „Virðisaukaskattur-
inn hindrar einnig innflutning verka eftir ís-
lensku meistarana sem er að finna í Danmörku 
og víðar. Það borgar sig ekki að flytja þau inn 
því það kostar svo mikið.“ Varðandi kaup 
Landsbankans á Hvítasunnudegi Kjarvals segir 
Jóhann að þar hafi legið menningarsöguleg rök 
að baki sem réttlæti það háa verð sem bankinn 

greiddi til að koma verkinu heim til Íslands. 
„Mikil rannsóknarvinna fór fram eftir kaupin 
þar sem hulunni var svipt af vinnsluaðferð 
verksins og það hefur því alveg sérstakt gildi 
varðandi listsköpun Kjarvals. Þetta er mjög 
merkilegt verk og þessi rannsókn gefur því auk-
ið vægi og gildi í framtíðinni en fram til þessa 
hafa ekki verið gerðar miklar rannsóknir á ís-
lenskum listaverkum.“

Myndlist á blússandi ferð
Spurður um íslenska myndlistarmarkaðinn seg-
ist Jóhann almennt nokkuð ánægður með stöðu 
mála. Þó svo að miklar sveiflur hafi einkennt 
markaðinn á síðustu árum hafi verð hækkað 
gríðarlega. „Ég hef haldið vísitölu yfir sölu á ís-
lenskum listaverkum og samkvæmt henni 
hækkaði meðalverðið um 80% milli áranna 
2006 og 2007. Almennt er fólk að borga tölu-
vert meira fyrir verkin en verið hefur. Verð á 
málverkum hefur hins vegar farið upp og niður 
í gegnum tíðina og var til að mynda mjög lágt 
árið 2001, í kjölfar fölsunarmálsins.“

Sem dæmi um málverkasöluna nefnir Jó-
hann að Gallerí Fold haldi uppboð um fimm 
sinnum á ári og að jafnaði hafi verið að seljast 
milli 130-160 verk á hverju uppboði. „Það eru 
dæmi um það að listaverk hafi verið að seljast 

fyrir rúmlega 10 milljónir króna hér heima en 
það eru aðallega þessir gömlu, frumkvöðlarnir í 
myndlistinni, sem fara á þessu verði. Það er af-
skaplega lítið um að verk eftir samtímalista-

menn seljist svo dýrt – það er þá frekar í beinni 
sölu og þá helst að alþjóðlegir listamenn eins og 
Ólafur Elíasson og Erró hafi náð að selja á svona 
háu verði,“ segir Jóhann Hansen að lokum.

Hvítasunnu-
dagur 

Kjarvals og 
uppboðin

Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands.

Uppboðshaldarar Bruun Rasmussen slá 
Landsbanka Íslsands Hvítasunnudag.

Jóhann Hansen, listmunasali hjá Gallerí Fold, að 
bjóða í Hvítasunnudag á uppboði hjá Bruun 
Rasmussen í Kaupmannahöfn.

Ljósmynd af  málverkinu Hvítasunnudegi eftir Jóhannes Kjarval.                © Erfingjar / Myndstef

Hönnunarmiðstöð Íslands var stofnuð á 
dögunum og að henni standa níu félög 
hönnuða; Arkitektafélag Íslands, Félag vöru- 
og iðnhönnuða, Félag íslenskra gullsmiða, 
Leirlistafélag Íslands, Félag húsgagna- og 
innanhússarkitekta, Félag íslenskra teiknara, 
Fatahönnunarfélag Íslands, Textílfélagið og 
Félag íslenskra landslagsarkitekta. 

Fyrirtækið er rekið fyrir fjárframlög frá 
menntamálaráðuneyti og iðnaðarráðuneyti. 
Halla Helgadóttir er framkvæmdastjóri 
Hönnunarmiðstöðvar Íslands.

„Meginhlutverk okkar er að vera kynn-
ingar- og upplýsingamiðstöð fyrir íslenska 
hönnun, bæði hérlendis og erlendis. Við vilj-
um efla skilning þjóðarinnar á mikilvægi 
hönnunar fyrir íslenskt samfélag, ekki síst 
efnahagslífið, og sjáum möguleika á mikilli 
verðmætasköpun í tengslum við íslenska 
hönnun. Þá viljum við styðja við bakið á 
hönnuðum og auka virðingu fyrir hönnun,“ 
segir Halla.

Mörg fyrirtæki og stofnanir vinna með 
hönnuðum og stuðla að framgangi hönnun-
ar á Íslandi. Starfsmenn Hönnunarmiðstöðv-
arinnar munu leggja þeim lið, bæði sem fag-
aðilar og ráðgjafar, að sögn Höllu. „Það er 
alveg ljóst að það var tímabært að stofna 
Hönnunarmiðstöð Íslands. Margt gott fólk 
og frumkvöðlar á þessu sviði hafa árum sam-

an barist fyrir málefnum hönnunar á Íslandi.
Það er því mikið gleðiefni að loksins skuli 
búið að leggja grundvöll að því að sinna 
þessum málaflokki faglega. Það er mikið 
grasrótarstarf í gangi og má kannski segja að 
á Íslandi ríki hönnunarvor.“

Verkefni Hönnunarmiðstöðvarinnar eru 
jafn fjölbreytt og þau eru mörg og hafa 
streymt að frá því að miðstöðin tók til starfa. 
„Við erum bara rétt að byrja en markmið 
okkar er að ná að sinna sem flestum verkefn-
um; aðstoða frumkvöðlafyrirtæki við að 
komast af stað; veita ráðgjöf, aðstoða við að 
finna fjármagn og greiða fyrir markaðssetn-
ingu. Þá er hugmyndin að leiða saman 
hönnuði og fyrirtæki í nýsköpunarverkefn-
um, koma á samstarfi við háskólana um 
menntun og ýta undir rannsóknarvinnu og 
hönnunartengd verkefni.“ Halla segir að 
Hönnunarmiðstöðin muni einnig taka þátt í 
uppsetningu sýninga og kynninga, taka á 
móti erlendum blaðamönnum og starfrækja 
heimasíðu með gagnabanka um hönnuði á 
Íslandi. „Heimasíðan okkar er bæði fyrir 
hönnuðina sjálfa, þá sem leita upplýsinga 
um hönnuði, sem og þá sem hafa áhuga á að 
kynna sér hvað er að gerast í íslenskri hönn-
un hverju sinni en þar er af nógu er að taka.“

www.honnunarmidstod.is

Hönnunarmiðstöð
Íslands

Mynd: Vigfús Birgisson

Myndir eru úr heimildarmyndinni
„Hver á þetta pensilfar“, gefin út af Myndstefi 2007.
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Myndir, ljósmyndir og annað myndefni geta 
reynst ómetanleg hjálpargögn í námi hjá ungum 
jafnt sem öldnum. Auðvelt er að nálgast mynd-
efni á Netinu en færri þekkja þau lög og reglur 
sem gilda um notkun slíks myndefnis og forðast 
því notkun þess. Til að ráða bót á þessu stendur 
skólum og sveitarfélögum nú til boða að gera 
svokallaðan skólasamning við Myndstef og 
tryggja á þann hátt löglegan aðgang nemenda 
jafnt sem kennara að myndefni á Netinu til 
notkunar í skólastarfinu.

Myndir blása lífi í kennsluna
„Oft er sagt að mynd segi meira en 1000 orð,“ 
segir Kristín Magnúsdóttir, lögfræðingur og 
verkefnastjóri hjá Myndstefi, sem unnið hefur  
að undirbúningi skólasamningsins. „Hægt er að 
lýsa Maríuerlu, fögru landslagi eða skessunni 
Gilitrutt með langri orðaræðu en mynd af 
Maríuerlunni, Gilitrutt eða listaverki eftir Kjar-
val af Þingvöllum segir allt sem segja þarf – og 
miklu meira,“ bætir Kristín við og efast ekki um 
gildi samningsins fyrir skólastarfið, enda mennt-
uð grunnskólakennari og starfaði við kennslu í 

mörg ár áður en hún nam lögfræði við Háskól-
ann í Reykjavík.

„Við hjá Myndstefi teljum það ómetanlegt 
fyrir þessar helstu uppeldis- og menntastofnanir 
samfélagsins, sem grunnskólarnir okkar eru, að 
hafa frjálst og löglegt aðgengi að myndefni á 
Netinu. Samningurinn heimilar börnum og 
kennurum að nota myndir af Netinu, sem án 
orða miðla viðhorfum, skoðunum og hugmynd-
um samfélagsins á einfaldan og skýran hátt og 
efla þannig myndmálið í uppeldi og þroska 
barnanna okkar. Myndir eru líka í mörgum til-
vikum líklegri til að fanga óskipa athygli nem-
enda en orðræðan ein og samningurinn því 
kjörið tækifæri fyrir kennara til að lífga upp á 
kennsluna. Þá geta nemendurnir einnig notað 

myndir af Netinu, eftir því sem andinn blæs 
þeim í brjóst, jafnframt því sem þeim er kennt 
að umgangast Netið á löglegan hátt.“

Að danskri fyrirmynd
Fyrirmyndin að skólasamningnum er að sögn 
Kristínar sótt til Danmerkur. Hafa yfir 70% 
skóla og stærri sveitarfélaga þar gert slíka samn-
inga. ,,Þetta er mikið framfaraspor hjá frændum 
okkar Dönum og við ráðgerum að fara af stað í 
haust, þegar skólastarfið hefst, og kynna samn-
inginn fyrir sveitarstjórnum og skólum,“ segir 
Kristín að lokum og vonast til að flestir skólar 
landsins verði komnir með samning við Mynd-
stef fyrir árslok.

www.myndstef.is

Skólasamningur Myndstefs:

Tryggir löglega notkun 
myndefnis af Netinu

Kristín Magnúsdóttir, lögfræðingur og verkefnastjóri hjá Myndstefi.

Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir, hönnuður hjá 
Studiobility, hefur vakið mikla athygli að und-
anförnu fyrir hönnun sína en vörur hennar eru 
meðal annars seldar í Hong Kong, París, á 
Spáni og í Bretlandi.

Guðrún sameinar notagildi og list og bland-
ar saman ólíkum miðlum til að skapa nýja hluti, 
gjarnan með lífrænum tilvísunum. „Það eru 
bjartir tímar framundan í hönnun á Íslandi og 
nýsköpun er það sem koma skal í stað allra 

þessara virkjana,“ 
segir Guðrún 

Lilja. „Mér 
finnst hug-
takið hönn-
un hafa 
verið að 
víkka, 

sem og skilningurinn á því. Fólk er að átta sig á 
því að hönnun er margþætt og að það geti skipt 
verulega máli hvaða hugsun liggji að baki hug-
mynda, til að mynda hvort varan sé vistvæn og 
hvernig hún er markaðssett.“

Studiobility framleiðir bæði stærri hluti, t.d. 
stóla, sem og smærri hluti sem fást þá víðar. 
„Stærri hlutirnir okkar eru flestir í takmörkuðu 
upplagi og númeraðir, það má því segja að þeir 
séu tengdari galleríum en búðum. Það hentar 
íslenskri framleiðslu og okkur líkar vel þessi ná-
lægð við framleiðandann og að geta lagt vinnu í 
efnisvalið. Þessi nálægð skiptir miklu máli,“ seg-
ir Guðrún Lilja að lokum.

www.bility.is

Lífræn hönnun og list

Stóllinn „Rocking Beauty“.

Mynd: Ragnar Th Sigurðsson



LISTAVERKAGANGA
LANDSBANKINN ER STOLTUR AF LISTAVERKASAFNI SÍNU OG BÝÐUR LANDSMÖNNUM 
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LANDSBANKINN ER BAKHJARL HEIÐURSVERÐLAUNA MYNDSTEFS


