Þekkingarsetur á Blönduósi ses
Ársskýrsla 2018

Ljósmynd og vefnaður í TC2-Ragnheiður Björk Þórsdóttir

Starfsemi Þekkingarsetursins árið 2018
Starfsemi Þekkingarsetursins hefur einkennst af textíltengdum verkefnum á árinu. Unnið var
samkvæmt starfsáætlun og með samþykktir setursins að leiðarljósi: Að nýta aðstæður og
svæðisbundna sérstöðu til þess að stuðla að aukinni almennri þekkingu og fjölbreytni
atvinnulífs með fræðastarfi, eflingu háskólamenntunar, vísindarannsóknum og nýsköpun á
sérsviðum setursins. Reynsla undanfarna ára hefur leitt í ljós að helstu tækifæri setursins eru
á sviði textíls. Áframhaldandi velgengni Textíllistamiðstöðvar í Kvennaskólanum, aukin aðsókn
innlendra og erlendra nemenda og styrkveiting frá Tækniþróunarsjóði Rannís vegna
nýsköpunarverkefnis í vefnaði sýnir það. Þar að auki eru sóknarmöguleikar á sviði
strandmenningar og menningartengdrar ferðaþjónustu.
Með því að hafa áhersluna skýra getur stofnuninn betur uppfyllt markmiðið með samingnum
við mennta- og menningarmálaráðuneytið og verið; miðstöð öflugra rannsókna- og
þróunarstarfssemi í Austur-Húnavatnssýslu á svæðinu með áherslu á rannsóknir og þróun í
tengslum við sérstöðu sýslunnar í náttúrufari, atvinnulífi og/eða menningu.
Þjónustuhlutverkið við íbúana varðandi möguleika á fjarnámi og próftöku í heimabyggð er
mjög mikilvægur þáttur í starfsseminni og þeim sem sem nýta sér möguleikann á því að taka
próf í Kvennaskólanum fjölgar ár frá ári.
Ársfundur Þekkingarsetursins var haldinn þann 13. júní í Kvennaskólanum og framhaldsfundur
þann 19. nóvember. Breytingar voru gerðar á skipulagsskrá, fulltrúaráði, stjórn, nafni
stofnunarinnar o.fl.
Nýtt nafn á stofnuna var samþykkt til að leggja enn frekari áherslu á sérstöðuna. Nýtt nafn er
Textílmiðstöð Íslands, þekkingarsetur á Blönduósi ses. Stjórn setursins skipuðu Arnar Þór
Sævarsson formaður, Þóra Sverrisdóttir, og Valgarður Hilmarsson þar til ný stjórn var kjörin í
byrjun janúar.
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menningamálaráðuneytið, en framlenging á samningi til eins ár var undirritaður á árinu en
gert er ráð fyrir að búið verði að breyta fyrirkomulagi á styrkveitingum til stofnana fyrir árið
2020.
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Starfsemi á sviði textíls
Í samstarfi við Textílsetur Íslands var unnið að textíltengdum verkefnum s.s. áframhaldandi
uppbygging textíllistamiðstöðvarinnar, samstarf við innlenda og erlenda háskóla, þróun
rannsóknaverkefnis, undirbúningur ,,Prjónagleði 2018” – ráðstefnu fyrir áhugafólk um prjón,
auk stefnumótun textíltengdra starfsemi í Kvennaskólanum.
Textíllistamiðstöð
Textíllistamiðstöð hefur verið samstarfsverkefni Þekkingarsetursins og Textílseturs Íslands
síðan 2012. Sjá nánar Ársskýrslu Textílseturs.
Gefin var út ,,Art residency catalogue” á árinu, sýningarrit með textum og ljósmyndum frá
listaverkum sem unnin voru í listamiðstöðinni apríl – júní 2017. Stefnt er að því að gefa ritið
út rafræna útgáfu af ritinu tvisvar á ári.
Haldinn var alþjóðleg vinnustofa um nýtingu fiskleðurs til listsköpunar með sjálfbærni og
nýsköpun að leiðarljósi dagana 22. – 28. mars. Verkefnið var unnið af frumkvæði Elisu
Palomino, frá Listháskólanum Central Saint Martins í London og Katrínu Maríu Kárdóttur frá
Listaháskóla

Íslands.

Vinnustofan

var

skipulögð í samstarfi við Gestastofu
Sútarans á Sauðárkrók. Nemendur á
vinnustofunni voru frá Listaháskólanum
Central St. Martins, í London, Konunglega
danska listaháskólanum í Kaupmannahöfn,
Háskólanum í Borås og Aalto Háskólanum í
Workshop Fish leather 2018.Mynd: Þekkingarsetur / Textílsetur Íslands.

Helskinki.

Lista- og menningarráðstefnan ,,Hérna! Núna!”
Var tveggja daga ráðstefna haldin í lok apríl í gömlu kirkjunni á Blönduósi fyrir listafólk,
starfsfólk á sviði menningar og frumkvöðla úr skapandi greinum. Markmið verkefnisins var að
skapa vettvang fyrir fólk á sviði menningar á Norðurlandi vestra til að koma saman og ræða
hlutverk lista og menningar á breyttum tímum, ferðaþjónustu og tækifæri sem liggja t.d. í
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framleiðslu handverks og eflingu menningarlífs. Um það bil 50 gestir mættu. Í lok
ráðstefnunnar var haldinn sýning á verkum listafólks í Kvennaskólanum. Gefin var út
sýningarrit í júní 2018. Verkefnið var unnið í samstarfi við FerðamálafélagA-Hún og styrkt af
Uppbyggingasjóði Norðurlands vestra og Textílsetri Íslands ses með styrk frá Jóni Gunnarssyni
ráðherra.

Hérna! Núna! 2018 Mynd: Þekkingarsetur.

Málstofa um stafrænan textíl
Þann 29. nóvember 2018 var haldinn málstofa um ,,Stafrænan textíl – nýsköpun í þróun,
hönnun og framleiðslu” í samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Málstofan var haldinn í
Þjóðminjasafni Íslands. Meðal þeirra sem fluttu erindi á málþinginu voru Anastasia Pistofidou,
stofnandi Fab Textiles Research Lab í Barcelona, Katrín Káradóttir, fagstjóri í fatahönnun við
Listaháskóla Íslands og Ragnheiður Björk Þórsdóttir, textíllistamaður og sérfræðingur
Textílmiðstöðvarinnar.
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Nýsköpunarmiðstöðinni, sem má finna hér. Notkun á stafrænni tækni í nýsköpun á sviði
hönnunar, þróunar og framleiðslu á textílvöru fer ört vaxandi í heiminum. Hefðbundinn
textíliðnaður byggist upp á mjög vatnsfrekum aðferðum og notkun eiturefna í
framleiðsluferlinu og mikil þörf er á úrbótum í þeim efnum. Framleiðendur og neytendur í dag
leggja áherslu á verndun umhverfissins, sjálfbærni og gæði umfram magn. Þessar nýju kröfur
hafa skapað nýja möguleika og ýtt undir þróun nýrra aðferða og tækja, til dæmis í stafrænu
þrykki/prenti og vefnaði
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Samstarf við innlenda og erlenda háskóla
Aukinn eftirspurn er eftir kennslu á sviði textíls og vinnuaðstöðu í Kvennaskólanum.
Nemendur Listaháskóla Íslands komu í starfsnám í Kvennaskólann eins og undanfarin ár og
fengu kennslu í prjóni, spuna og vefnaði frá sérfræðingum setursins, Jóhönnu E. Pálmadóttur
og Ragnheiði Björk Þórsdóttur. Nemendur frá Håndarbejdes Fremmes UCC í Kaupmannahöfn
dvöldu í Kvennaskólanum undir leiðsögn Jóhönnu Erlu Pálmadóttur en þar að auki hefur
Jóhanna kennt prjón og ullarvinnslu við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri.
Hópur 13 nemenda frá Concordia Háskóla í Montreal í
Kanada dvöldu í Kvennaskólanum ásamt kennara allan
júnímánuð 2018 og nýtti sér vinnuaðstöðu og þekkingu
starfsmanna í húsinu.
TC2 rafrænn vefstóll sem Þekkingarsetrið keypti árið
2016 er enn eini stafræni vefstóllinn á Íslandi. Hann er
Concordia. 2018 Mynd: Þekkingarsetur

nýttur af nemendum, textíllistafólki og hönnuðum sem

dvelja í listamiðstöðinni þegar ekki er verið að nýta hann í rannsóknarverkefninu „Bridging
Textiles to the Digital Future”.
Rannsóknir
Þann fyrsta september 2017 hófst hagnýtt rannsóknarverkefni „Bridging Textiles to the
Digital Future”, en það hlaut styrk frá Tækniþróunarsjóði. Verkefnið er áætlað til þriggja ára.
Í því felst skráning á vefnaðarmynstrum sem varðveitt eru m.a. í Kvennaskólanum og færsla í
rafrænan gagnagrunn, þýðingum á uppskriftum, uppsetning vefsvæðis þar sem mynstrin
verða aðgengileg m.a. fyrir hönnuði og nemendur og miðlun sérþekkingar á TC2 rafrænum
vefstól.
Í Kvennaskólanum á Blönduósi er til mikið magn af vefnaðarmynstrum og prufum, bæði frá
því á dögum skólahalds og einnig sem gefin hafa verið skólanum og Textílsetrinu til varðveislu.
Umfang gagnanna er mikið. Um er að ræða yfir 1000 handskrifaðar blaðsíður af vefnótum og
uppskriftum fyrir vefnað og yfir 1500 vefnaðarprufur sem þegar er komnar til varðveislu. Þessi
frumgögn hafa ómetanlegt menningar-, hönnunar- og sagnfræðilegt gildi, og geta veitt
núverandi og seinni kynslóðum hugmyndir og innblástur. Ragnheiður Björk Þórsdóttir
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veflistakona og -kennari stýrir rannsóknaverkefninu og kynnti það m.a. á ráðstefnu Nordic
Textile Art sem haldinn var í Borås í Svíþjóð.
Prjónagleði – ráðstefna um prjón og norræn samstarf var haldin aðra helgina í júní og ár var
þemað Fullveldi Íslands. Sjá nánar í Ársskýrslu Textílseturs.
Eftir heimsókn fulltrúa Þekkingarseturs og Textílseturs í Textiles Zentrum Haslach í Austuríki í
október 2016 þótti ákjósanlegt að skoða uppbyggingu á svipaðri starfsemi á Blönduósi.
Textíles Zentrum Haslach er öflugt þekkingarsetur á sviði textíls þar sem rekið er textílsafn,
þar er aðstaða fyrir rannsóknir og námskeið, listamiðstöð og verslun í húsnæði sögulegar
vefnaðarverksmiðju. Góður grunnur er til staðar á Blönduósi til að byggja upp margþætta
starfssemi á svið textíls.
Í framhaldinu var unnið með hugmyndir um nánari útfærslu, samþættingu eða jafnvel
sameiningu stofnana til að styrkja innviði og tryggja áframhaldandi uppbyggingu. Í lok árs
2017 var svo ákveðið að auglýsa eftir nýjum forstöðumanni í fullt starf á vegum
Þekkingarsetursins. Elsa Arnardóttir textílhönnuður og MA í listkennslu var ráðin til starfans
frá 1. maí 2018.
Önnur starfsemi á árinu
Gott samstarf er milli Þekkingarsetursins og Farskólans á Norðurlandi vestra sem staðsettur
er á Sauðárkróki í Skagafirði. Starfsmenn Þekkingarsetursins hafa umsjón með námsveri í
Kvennaskólanum og sitja yfir prófum háskóla- og framhaldsskólanema sem voru samtals 113
á árinu, sem er aukning frá fyrri árum. Ýmiss námskeið á vegum Farskólans voru haldin í
Kvennaskólanum á árinu.
Forstöðumaður sótti tengslaráðstefnu í Santiago De Compostela þar sem áherslan var á
samstarfsverkefni sem byggja á menningararfi og fullorðinsfræðslu.
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Starfsmannahald
Katharina Schneider var framkvæmdastjóri Þekkingarsetursins í 75% starfshlutfalli til 31. apríl
2018. Lee Ann Maginnis starfaði sem sameiginlegur starfsmaður Þekkingarsetursins og
Textílsetursins á skrifstofu í 70% starfi frá 1. janúar til 28. febrúar. Ragnheiður B. Þórsdóttir
var sameiginlegur sérfræðingur á sviði vefnaðar í 50% starfi og Melody Woodnutt var
verkefnastjóri lista- og menningarráðstefnu í 50% starfshlutfall frá áramótum til loka maí
2018. Jóhanna Erla Pálmadóttir var í 50% til loka apríl í textíltengdum verkefnum og Elsa
Arnadóttir var ráðin forstöðumaður í 100% starf frá fyrsta maí.
Húsnæði
Þekkingarsetur leigir skrifstofurými í Kvennaskólanum frá Byggðarsamlagi um atvinnu- og
menningarmál í A-Hún, sem hefur umsjón með eigninni fyrir hönd ríkisins. Innifalið eru
skrifstofur á fyrstu hæð í Kvennaskólanum, samtals þrjár, auk aðgangs að sameiginlegri
kaffistofu og svokallaðri Þórsstofu. Starfsfólk hefur umsjón með námsveri sem er staðsett í
kjallara skólans og er rekin á vegum Húnavatnshrepps og Blönduósbæjar. Starfsfólk hefur
aðgang að borðstofu í kjallara hússins, sem leigð er af Blönduskóla, fyrir fundarhöld og
viðburði og þar var settur upp skjávarpi og tjald. Þekkingarsetrið leigði einnig aðstöðu af
Byggðarsamlaginu fyrir TC2 rafræn vefstól á Árbraut 35 á árinu.
Húsnæði Þekkingarsetursins er almennt séð í þokkalegu standi, en ýmsar lagfæringar bíða
sérstaklega hvað varðar glugga og dvalar- og vinnuaðstöðu listamanna. Kvennaskólinn er yfir
100 ára gamalt hús og að mörgu að huga. Aðkallandi er að laga vinnuaðstöðu, stækka
vinnurými og fara í framkvæmdir í svokallaðri Lönguvitleysu / Kyndistöð gengt
Kvennaskólanum.
Kynningarmál
Hluti af samþættingunni fólst í að vinna að nýrri heimasíðu sem myndi leysa af fjórar
heimasíður sem hafa verið starfræktar af Þekkingar- og Textílsetrinu www.textilmidstod.is /
www.textilecenter.is.
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Lokaorð
Eins og verkefni ársins gefa til kynna, þá felast helstu sóknarfærin í textílnum og verkefnum
sem tengjast honum.
Með verkefninu ,,Bridging Textiles to the digital future” hefur verið tekið mikilvægt skref í að
koma á textíltengdu rannsókna- og nýsköpunarverkefni á svæðinu, sem leggur mikilvægan
grunn að frekari rannsóknun og atvinnusköpun. Ljóst er að hér er um verkefni að ræða sem
hefur bæði menningarlegt- og atvinnuskapandi gildi og er einstakt á landsvísu.
Aukin aðsókn framhalds- og háskólanema sem nýta sér námsverið í Kvennaskólanum og taka
prófin í Þekkingarsetrinu sýnir mikilvægi þess að hafa náms- og prófaðstöðu fyrir nemendur í
heimabyggð.
Ljóst er að starfsmönnum Þekkingar- og Textílssetursins hefur tekist að leggja sterkan grunn
að öflugri rannsókna- og fræðastarfsemi, sérstaklega hvað varðar textíl. Framundan eru
spennandi tímar með öflugu fulltrúaráði og stjórn. Jarðvegurinn er fyrir hendi til þess að
byggja upp öfluga starfsemi til framtíðar. Lykillinn að þróun og velgengni er áframhaldandi
samstarf við ríki og sveitarfélög, samstarfsverkefni í atvinnu- og nýsköpun, frekara
rannsóknarstarfi á svið textíls, markvissri uppbyggingu á vinnuaðstöðu þar sem nemendur,
hönnuðir og lista- og handverksfólks á þess kost að efla kunnáttu sína og hefur tækifæri til að
læra bæði hefbundið handverk og að vinna með nýjustu tækni og hugmyndir á sviði textíls.

Katharina A. Schneider og Elsa Arnardóttir
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