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UmsÖgn um frumvarp til laga um íslandsstofu. Þskj. 175 -  158. mál.

Sendandi: Halldór Bjöm Runólfsson, 9. desember 2009.

Tekið skal fram að umsögnin snertir bæði Listasafn íslands og Kynningarmiðstöð 
íslenskrar myndlistar en ég er forstöðumaður fyrmefndu stofnunarinnar og 
stjómarformaður þeirrar síðamefhdu.

1. gr. Markmið. ímynd og orðspor íslands er einkum fólgið í óspilitri náttúru 
landsins og menningu þjóðarinnar sem byggir strandhéruð eyjarinnar og láglendi. 
í stað alleinhliða áherslu á útflutning á þessum sviðum er ekki siður þörf á að 
undirbúa menningarlegan jarðveg hér heima svo erlendir ferða- og viðskiptamenn 
fái sem mest út úr samskiptum við íslendinga og íslenskt athafnalíf, og fjárfestar 
fáist til að styðja myndarlega við bakið á innlendum atvinnuvegum, en það er 
frumforsenda öflugs útflutnings.

Þetta er tekið fram til að ítreka að útflutningsgreinar verða ekki fyllilega 
aðgreindar frá blómlegu innlendu athafnalífí eins og menningariðnaði og 
listsköpun. Árin 2005 og 2008 var Listahátíð í Reykjavík helguð myndlist og allt 
landið lagt undir með flugi málsmetandi fulltma hins alþjóðlega listheims milli 
ólíkra staða. Margfeldisáhrifín vom ekki mæld til fullnustu en þau vom mikil og 
víðtæk, ekki aðeins fyrir menningu og listir heldur ýmsar aðrar og óskyldar 
atvinnugreinar. Athugun á þessu þarf að efla og styrkja tölulega.

2. gr. HlutverL Aftur er ítrekaður stuðningur við kynningu á íslenskri menningu 
erlendis -  liður e.; fímmti og síðasti liðurinn - án þess að baklandið, íslensk 
menning og Hstir innanlands, sé eflt að sama skapi til þess að standast samkeppni 
á erlendum vettvangi.

Myndlist er fjölþættur og veltuskapandi atvinnuvegur með óskilgreind 
margfeldisáhrif í íslensku athafhalífi rétt eins og aðrar listgreinar. Listasöfn 
spretta upp víða um land og net þeirra þéttist ört. Þau em meðal nauðsynlegra 
samskiptamiðstöðva fyrir alla þá sem vilja kynna sér íslenska menningu að fomu 
og nýju. Við safnaflóruna má benda á gallerí og hvers konar, hátíðir sem veita 
mikla innsýn í listsköpun samtímans og síðast en ekki sýst stofnanir á borð við 
Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar.

Ein ódýrasta og árangursríkasta leiðin fyrir íslenska myndlist, hvort heldur 
starfandi listamenn, gallerista eða safnamenn, til að koma sér á framfæri erlendis 
er öflug útgáfa bóka og katalóga um íslenska list í stóm og smá, ásamt listtímariti 
um list og listviðburði líðandi stundar. Ef íslandsstofa er fær um að aðstoða 
greinina í þessum brýnu efhum væri til einhvers fyrir myndlistina að tengjast 
henni.

I Athugasemdum við gr. 2 er lagt til að ferðamálastofum í Frankfurt og 
Kaupmannahöfn verði lokað og skyldur þeirra verði færðar yfir til sendiráða. Það 
er tillaga mín að sendiráðin standi með því að kynningum á íslenskri list og liðki 
fyrir menningarlegum samskiptum innan vébanda sinna í mun ríkari mæli en 
tíðkast hefur hingað til. í þeim efnum em kynningarrit um islenska myndlist og



listasögu á við ótalmarga og rándýra milliríkjafundi. Hið veglega rit Icelandic Art 
Today sem gefið var út af þýska forlaginu Hatje Cantz, fyrr á þessu ári, og verið 
hefur metsölubók á meginlandinu sem og í Bretlandi er gott dæmi um rit sem er á 
við marga rándýra listviðburði.

3. gr. Stjórn. Því miður er hvergi er gert ráð fyrir stjómarmanni með 
sérþekkingu á íslenskri menningu og listum í frumvarpinu um Islandsstofu. Þetta 
veikir stjórn væntanlegrar stofnunar töluvert þegar kemur að kynningu á ímynd 
lands og þjóðar. Hætt er við að menningin verði útundan en ástandið í þeim 
ej&ium, hingað til, hefui' verið hrein ósvinna. Enginn er hæfari til að fjalla um 
íslenska menningu og listir en sá sem þekkir málefnið af eigin raun og hefur mikla 
og djúpa reynslu af þeim vettvangi.

í umsögn við 3. gr. skal tekið fram að hönnunarfyrirtæki á borð við 66° N og 
Nikíta velta 5 milljörðum og forritunariðnaðurinn skilar öðru eins í ríkiskassann. 
Vakin er athygli á því að mennig og listir sem útflutningsgreinar í víðtækri 
merkingu eru enn sem komið er lítt plægður akur og vanbúinn, til mikils skaða 
fyrir þjóðarbúið.

4. gr. Rekstur. Hvemig á útseld þjönusta að geta komið til móts við menningu 
sem leitar eftir útrás til annarra landa? Verður íslandsstofa í stakk búin að veita 
sérhæfða þjónustu á borð við stuðning við útflutning rayndlistar eða 
myndlistarsýninga, eða þurfa aðstandendur slíkra viðburða etv. að greiða há gjöld 
fyrir þjónustu íslandsstofu?

I umsögn við 4. gr. skal tekið fram að Stefnumótun um skapandi greinar -  rætt á 
ráðstefnu í Reykjanesbæ - 3.-4. desember ssíðastliðinn - hentar líklega mun betur 
en Islandsstofa sem útrásartæki fyrir myndlist og hönnunargreinar. Alltént er 
óhugsandi að skapandi greinar sem búa yfir mun víðtækari sérþekkingu um eigin 
kynningarmarkmið en íslandsstofa geti notið góðs af sérþekkingu hennar, Því er 
margt sem breyta þarf ef íslandsstofa á að gagnast menningar- og listútflutningi 
og styðja með því við innlent framtak á sviði listsköpunar, sýningahalds, 
safhareksturs, gallerístarfsemi og annarrar listkynningarstarfsemi.


