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Orðalisti
Listafélag: samtök einstaklinga eiga samei-
ginlegan áhuga á list og margvíslegu hennar 
ýmsum myndum, hópur meðlima þess sem 
skapa list og deila nettækifærum, skipuleggja 
sýningar, uppboð, ráðstefnur, etc. 

Hvað er listafélag? https://www. 
joinit.org/blog/what-is-an-art-association

Listamiðstöð: staður sem þjónar sem mið-
punktur fyrir listræna starfsemi eða áhuga; 
bygging eða hópur bygginga sem helgaðar eru 
myndlist, tónlist, leiklist o.s.frv.

Lexico / https://www.lexico.com/definition/ 
art_centre

Listasamkeppni: líkamlegur viðburður eða á 
netinu sem gerir listamönnum kleift að sýna 
verk sín meðal jafningja sinna, fá þau yfirfarin 
af virtum dómurum og fá sýningartækifæri og 
peningalega hvata.

Allt um listasamkeppnir / 

https://www.artistsntwork.com/art-busi-
ness/understanding-art-competitions-im-
portance/

Listasýning: ráðstefnusýning í búðarstíl sem 
hýsir ýmis gallerí, hópa, sýningarstjóra og 
sjálfstæða listamenn til að sýna listaverk fyrir 
innlenda og alþjóðlega safnara til kaupa. Þeir 
standa venjulega í 4-6 daga og eru haldnir í 
helstu borgum um allan heim.

Ashey Garner. Hvað er listasýning? / Tribeca 
Printworks / https://www.tribecaprintworks. 
com/what-is-an-art-fair

Listasalur: bygging þar sem almenningur ge-
tur séð listaverk; staður þar sem listaverk eru 
sýnd og hægt að kaupa.

Cambridge English Dictionary [online] /  
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/ 
english/art-gallery

Listavist: Listamannanámskeið og önnur 
dvalarmöguleikar fyrir listamenn og annað 
skapandi fagfólk til að dvelja og starfa annars 
staðar tímabundið. Dvalarheimili bjóða upp á 
aðstæður sem stuðla að sköpun og veita ges-
tum þeirra samhengi, svo sem vinnuaðstöðu, 
tengingar, áhorfendur o.fl.

Hvað eru vistarverur? / https://www.tran-
sartists.org/en/what-are-residencies

Stafræn list: stafræn list, sem einu sinni var 
kölluð tölvulist eða ný miðlunarlist, vísar til 
list sem er gerð með hugbúnaði, tölvum eða 
öðrum raftækjum.

Eden Gallery. Hvað er stafræn list / https://www.
eden-gallery.com/news/what-is-digital- 
art

Umhverfislist: umhverfislist, einnig þekkt sem 
vistfræðileg list, nær yfir nokkur mismunandi 
form og venjur sem taka þátt í og tákna um-
hverfið.

The Art Story. Umhverfislist / 

h t t p s : / / w w w . t h e a r t s t o r y . o r g /
m o v e m e n t / e n v i r o n m e n - 
tal-art/
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NFT (non-fungible tokens) / dulritunarlist: 
þetta eru einstakar og óskiptanlegar gagnaei-
ningar sem eru geymdar á öruggri stafrænni 
höfuðbók (blockchain). NFT rekur skapara 
stafræna listaverksins, markaðsvirði þess og 
eignarhald.

My Modern Met. Best 2021: Top 12 NFT lista-
menn og dulritunarlistarverkefni / 

https://mymodernmet.com/nft-artists-2021

Sprettigallerí: Tímabundið gallerí / sýning 
sem stendur í einn dag til mánuð eða lengur, 
oft haldin í óhefðbundnu rými eins og vers-
lunarglugga eða vinnustofu listamanns.

Allt sem þú þarft að vita um sprettigalla / Art-
sy.net / 

https://partners .artsy.net/resource/
pop-up-galleries/

Félagslega þátttakendur / aktívistaraðferðir: 
Félagsleg iðkun lýsir list sem er samvinnuþýð, 
oft þátttakandi og tekur fólk sem miðil eða 
efni verksins.

Tate. Félagsleg iðkun / 

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/so-
cially-engaged-practice

Götulist: götulist tengist veggjakrotslist að því 
leyti að hún er gerð á opinberum stöðum og er 
yfirleitt óviðurkennd, en hún nær yfir víðara

úrval miðla og tengist meira grafískri hönnun.

Tate. Götulist / 

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/
street-art
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Þjálfunaráætlun
NFT / Crypto Art NFT stendur fyrir non-fungible token. Þet-

ta eru einstakar og óskiptanlegar gagnaei-
ningar sem eru geymdar á öruggri stafrænni 
höfuðbók (blockchain). Í meginatriðum, þar 
sem þeir hafa hver sinn eigin dulkóðunarkóða 
sem getur ekki verið tölvusnápur, þau eru 
áreiðanleikavottorð. NFT rekur skapara st-
afræna listaverksins, markaðsvirði þess og 
eignarhald. Þetta gerir það mögulegt að 
auðkenna NFT eins og þú gætir auðkennt 
hefðbundið málverk.

Sjónlist Myndlist er listform sem skapar verk sem eru 
fyrst og fremst sjónræn í eðli sínu, svo sem ke-
ramik, teikning, málun, skúlptúr, prentsmíði, 
hönnun, handverk, ljósmyndun, myndband, 
kvikmyndagerð og arkitektúr. Þessar skilgrei-
ningar ætti ekki að taka of strangt þar sem 
margar listgreinar (sviðslistir, hugmyndafræði 
list, textíllist) fela í sér þætti myndlistar sem 
og listir af öðrum toga. Einnig innifalið inn-
an myndlistar eru hagnýtar listir eins og iðn-
hönnun, grafísk hönnun, tíska hönnun, inn-
anhússhönnun og skreytingarlist.
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The European Commission’s support for the pro-
duction of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the 
views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may 
be made of the information contained therein. 
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