Beiðni um aðgang að verkum í safneign til skoðunar
Nafn:
Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Stofnun:
Heiti verkefnis og rannsóknarmarkmið:

Leiðbeinandi:
Skráninganúmer:

Stofnun:
Höfundur

Undirskrift umsækjanda:

*Undirskrift Nýlistasafnsins:

*útfyllist af starfsmann Nýlistasafnsins.

Verk (lýsing):

Undirskrift leiðbeinanda:

*Leyfi veitt
dags:

*Skoðuna
rtími:

Skoðunartími:

Æskilegur
tími:
*Aðstaða nr:

Beiðni um aðgang að verkum í safneign til skoðunar
Upplýsingar um safneign Nýlistasafnsins má nálgast á 
www.sarpur.is
.
Leiðbeiningar hvernig hægt er að leita að verkum og/eða gögnum á sarpi má finna neðst á
skjalinu. Nauðsynlegt er að tilgreina skráninganúmer hvers verks sem óskað er eftir að skoða.
Umsókn ber að skila að lágmarki einni viku fyrir umbeðinn skoðunardag. Umsókn er hægt að
senda rafrænt á netfangið 
archive@nylo.is
eða í pósti: Nýlistasafnið, Völvufell 13 – 21, 111

Reykjavík.
Beiðnum er svarað eins fljótt og auðið en reikna má með að afgreiðslutími getur tekið þrjá
vinnudaga.
Skoðunaraðstaða Nýlistasafnsins er í Völvufelli 13 – 21 í Breiðholti, og er frátekin í áætlaðan
skoðunartíma skv. samkomulagi. Ef óskað er eftir framlengingu eða frestun á fráteknum tíma
verður að tilkynna það starfsmanni Nýlistasafnsins með hæfilegum fyrirvara vegna ráðstöfunar
aðstöðu.
Athugið að nákvæmar upplýsingar um skráninganúmer og höfund/a verka flýtir fyrir afgreiðslu
umsóknar.
Ef um fjölda verka er að ræða áskilur safnið sér rétt til að skipta útláninu í minni hluta eftir nánara
samkomulagi við umsækjanda.
Meðhöndlun listaverka og gagna í heimildasöfnum skal fara fram með ítrustu varkárni og eftir
leiðbeiningum starfsfólks Nýlistasafnsins og undir handleiðslu ef þörf krefur. Þegar um viðkvæm
verk og gögn er að ræða fer skoðun fram eftir nánari leiðbeiningum og eftirliti forvarðar.
Leiðbeiningar við útfyllingu
●
●
●
●
●

Nafn, heimilisfang og aðrar upplýsingar um umsækjanda.
Stofnun sem umsækjandi tengist í verkefninu, t.d. náms eða rannsóknarstofnun.
Gerið grein fyrir verkefninu, heiti verkefnis og höfuðmarkmiðum.
Tilgreinið leiðbeinanda ef um námsverkefni er að ræða.
Tilgreinið hvaða verkum/gögnum er óskað eftir að skoða. Listi getur fylgt á blaði ef þörf
krefur.
● Tilgreinið hvenær og hversu lengi óskað er eftir aðgengi að gripum og aðstöðu.
● Sendið umsókn undirritaða af umsækjanda og leiðbeinanda ef við á.
● Skyggðir reitir fyllist út af starfsmanni Nýlistasafnsins.

Leiðbeiningar hvernig hægt er að leita að verkum á sarpi;
● Farið er inn á heimasíðu gagnabankans (www.sarpur.is).

● Efst á síðunni í hægra horninu er valmöguleiki sem heitir
öll söfn.
● Til að skoða verk í eigu safnsins er hægt að velja 
Nýlistasafnið
af listanum og skrifa inn
nafn listamanns í
leitarorð
(sjá dæmi hér að neðan).

Dæmi  leitarorð Hreinn Friðfinnsson

Dæmi  Hildur Hákonardóttir / grein < textíl  myndvefnaður

