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Kópavogi 16. september, 2003

Styrkumsóknir vegna: Glerlistaþings

Stjórn Listasafns Kópavogs, Gerðarsafns, hefur lagt til að haldið verði 
alþjóðlegt glerlistaþing í Kópavogi í apríl árið 2005, sem ber yfirskriftina 
„ísland 2005". Slíkt alþjóðlegt þing, þar sem m.a. heimsþekktir erlendir 
fyrirlesarar munu tala, þarf að skipuleggja með miklum fyrirvara og er 
undirbúningur þegar hafinn. Kostnaður við þingið er mikill en hann er áætlaður 
um 5.5 milljónir.
Til að glerlistaþingið geti orðið að veruleika fer stjórn Listasafns Kópavogs, 
Gerðarsafns, þess á leit við Menntamálanefnd Alþingis að hún veiti styrk að 
upphæð kr. 1.650.000 til glerlistaþings ísland 2005. Sérstakt framlag 
Kópavogsbæjar til þingsins verður 1.600.000 kr.
Sjá meðfylgjandi, umsókn, dagskrá og kostnaðaráætlun fyrir ísland 2005.

Með vinsemd og virðingu,

F.h. stjórnar Listasafns Kópavogs, Gerðarsafns,

Hjálagt:

1. Greinargerð með umsókn, dagskrá og kostnaðaráætlun fyrir 
glerlistaþingið Island 2005.



ísland 2005



Á nokkrum fundum í stjórn Listasafns Kópavogs, Gerðarsafns 
hefur dagskrá safnsins á 50 ára afmæli Kópavogs 2005 þegar 
verið rædd og ýmsar hugmyndir komið fram. Ein er sú að halda 
alþjóðlegt glerlistaþing í tengslum við sýningu á verkum Gerðar 
Helgadóttur og Leifs Breiðfjörð.

Gerður var brautryðjandi í islenskri glerlist. Gluggar eftir hana 
prýða sex kirkjur hér á landi, þar á meðal Kópavogskirkju. Auk 
þess eru í eigu safnsins margir stakir glugga eftir hana og stórt 
safn vinnuteikninga fyrir glerglugga í fullri stærð. Margar þeirra eru 
svo fallega unnar að þær gefa sjálfum glergluggunum lítið eftir. Þá 
eru gluggar eftir Gerði í sex þýskum kirkjum. Á stuttum ferli sínum 
sýndi Gerður margsinnis i Frakklandi, Þýskalandi, Belgíu og 
Hollandi og má þvi með sanni segja að hún sé ein af fáum 
íslenskum myndlistarmönnum af sinni kynslóð sem átti merkan feril 
utan íslands, þótt nafn hennar sé nú fallið í gleymsku enda lést hún 
eins og kunnugt er langt um aldur fram árið 1975 aðeins 47 ára.

Caroline Swash, ensk glerlistakona og kennari við Central Saint 
Martin’s College of Art í London, hefur að undanfömum skrifað 
greinar um glerlist Gerðar til að kynna hana á alþjóðavettvangi.
Þær munu birtast í þýskum, breskum og hollenskum tímaritum 
núna alveg á næstunni og vonir standa til að fleiri greinar um Gerði 
og list hennar birtist í öðrum timaritum. Varla þarf að taka fram að 
slík kynning er mjög mikilvæg fyrir Gerðarsafn.

í lok greinanna er bent á alþjóðlegt glerlistaþing (250 þátttakendur) 
dagana 5. -  7. apríl 2005 sem haldið verður hér i Kópavogi. 
Fyrirlestrahald yrði í Salnum og kynning á verkum þátttakenda 
(skyggnur og power point) í Kórnum i Bókasafninu. Einnig gætu 
þátttakendur kynnt verk sín á myndaspjöldum á neðri hæð 
Listasafnsins.

Búið er að útvega þekkta fyrirlesarar á þingi svo sem Serge 
Lemoine, safnstjóra 19. aldar safnsins í París (musée d’Orsay), 
Frangoise Perrot, fyrrverandi safnstjóra í glerlistasafninu í



Chártres, rektor listiönaraskólans í Strassburg, Jean-Pierre Greff, 
fyrrnefnda Caroline Swash frá London, og Iris Nestlerfrá 
glerlistasafninu í Linnich í Þýskalandi. Einnig munu nokkrir ungir 
glerlistamenn tala um stöðu glerlistar í tengslum við arkitektúr í 
samtímanum.

Alþjóðlegt þing þarf að skipuleggja með miklum fyrirvara. Búa þarft 
til sérstaka vefsíðu einungis fyrir þingið. Gera þarf þarfagreiningu 
og láta hanna síðuna. Kostnaður við textagerð og Ijósmyndir er 
talsverður. Síðan þarf að komast í gagnið ekki síðar en í október í 
ár. Einnig þarf að gera lítinn bækling til að senda þeim 
glerlistamönnum sem eftirsóknarvert er að fá sem þátttakendur á 
þingið. Það yrði síðan sett inn á vefsíðunum til vitnis um að 
ÍSLAND 2005 sé í háum gæðaflokki.

Semja þarf við ferðaskrifstofu til að sjá um flugferðir, hótel, veita 
allar upplýsingar um ísland og greiða götu þátttakenda sem sumir 
vilja örugglega nota tækifærið til að ferðast eitthvað um ísland.

Til að glerlistaþingið ísland 2005 geti orðið að veruleika þarf að 
útvega fé til verkefnisins. Því fer Listasafn Kópavogs, Gerðarsafn 
þess á leit við Menntamálanefnd Alþingis að hún veiti styrk að 
upphæð 3.264.000 kr. til glerlistaþingsins ÍSLAND 2005 (sjá drög 
að kostnaðaráætlun).

Fylgiskjöl: Uppkast, styttri og lengri útgáfa, að dagskrá lceland 
2005 sem birtast mun á vefsíðu þingsins.


