




Multis býður fyrirtækjum þjónustu við að hafa umsjón með listklúbbi 
sem stofnaður yrði innan fyrirtækis og veitir starfsmönnum tækifæri 
á að kynnast, fræðast og fjárfesta í íslenskri samtímalist.

Mynd er frá útgáfuhófi 
Gjörningaklúbbsins þann 

19. júní 2020

Þjónustan felst í því að:

• halda utan um listklúbb viðkomandi fyrirtækis

• standa fyrir tveimur árlegum viðburðum sem haldnir eru fyrir starfsmenn 
(lotterí)

• fjárfesta í listaverkum fyrir listklúbbinn

• setja upp tvær sýningar árlega innanhús

• kynna verkin og listamennina fyrir starfsmönnum

Þjónustan er leið fyrir fyrirtæki að auka menningarvitund starfsmanna og styðja 
við og kynna íslenska samtímalist fyrir starfsmönnum og þeim sem heimsækja 
fyrirtækið og á þann hátt sinna samfélagslegri ábyrgð í menningarmálum.



TVÆR ÞJÓNUSTULEIÐIR

Leið 1 | Listaverkalottó fyrir 30-40 starfsmenn

Hver starfsmaður sem tekur þátt í listklúbbnum greiðir 2000 kr á mánuði. Sá 
kostnaður fer í að kaupa listaverk sem fer í lotterí klúbbsins. Gert er ráð fyrir 
að a.m.k. 30 þátttakendum í klúbbnum.  

Fyrirtækið greiðir Multis þjónustugjald fyrir utanumhald á kaupum á lista-
verkum, uppsetningu á tveimur sýningum og viðburðastjórnun á tveimur 
viðburðum, ásamt lotterí. 

Verð: 500.000 kr á ári.

Leið 2 | Listaverkalottó fyrir 50 starfsmenn eða fleiri.

Hver starfsmaður sem tekur þátt í listklúbbnum greiðir 1.000 kr á mánuði. Sá 
kostnaður fer í að kaupa listaverk sem fer í lotterí klúbbsins. Gert er ráð fyrir 
að a.m.k. 50 þátttakendum í klúbbnum.

Fyrirtækið greiðir Multis þjónustugjald fyrir utanumhald á kaupum á lista-
verkum, uppsetningu á tveimur sýningum og viðburðastjórnun á tveimur 
viðburðum, ásamt lotterí. 

Verð: 500.000 kr á ári.



Tvisvar á ári eru haldnir viðburðir listklúbbsins LOTTÓ þar sem 
þau sem greitt hafa gjald í klúbbinn fá tækifæri til þess að draga úr 
potti og eignast eitt af þeim listaverkum sem listklúbburinn hefur 
fjárfest í á árinu og hefur verið til sýnis í húsakynnum fyrirtækisins.

Multis setur upp sýningu innanhúss með þeim listaverkum sem eru kynnt á 
fyrri  viðburði listklúbbsins og eru þau sýnileg innan fyrirtækisins þar til formleg 
kynning á verkunum verður.

Á viðburðum listklúbbsins er haldið lotterí þar sem starfsmenn sem greitt hafa 
gjald í klúbbinn fá tækifæri til þess að draga úr potti og eignast eitt af þeim 
listaverkum sem listklúbburinn hefur fjárfest á árinu og hefur verið til sýnis í 
húsakynnum fyrirtækisins. 

Einnig verður ákveðinn listamaður sem á verk í eigu klúbbsins með kynningu 
á verkum sínum og starfi. 

Viðburðir klúbbsins gefur starfsmönnum tækifæri á að hittast og eiga samveru- 
stund, en einnig að fræðast um íslenska samtímalist.



ÞRIÐJA ÞJÓNUSTULEIÐIN

Leið 3 | Myndlistarsýning á vegum Multis

Multis býður fyrirtækjum að setja upp sýningu á samtímamyndlist í húsa-
kynnum sínum sem mun standa í eitt ár.  Multis hefur umsjón með vali á 
listamönnum og verkum þeirra í samráði við fyrirtækið og sér um alla umsýslu 
er varðar uppsetningu á sýningu, samningsgerð við listamenn og flutning á 
verkum. Þegar samningstíma líkur, sér Multis um niðurtöku sýningarinnar og 
allan frágang. 

Í öllum þónustupökkunum gerir Multis kynningarefni fyrir áhorfendur með 
upplýsingum um verk og þátttakendur. Fyrirtækið (þjónustuþeginn) greiðir 
listamönnum leigu fyrir að hafa verkin á sýningu hjá sér í eitt ár.  Leiguverð 
miðast við 15% af verðmæti verka sem greiðist í upphafi samningstímans. 
Fjöldi verka ræðst af þeirri upphæð sem fyrirtækið hyggst leggja í sýninguna.

Verð: 350.000 kr á ári.

Viðburðirnir sem Multis setur upp fyrir fyrirtæki gefur starfsmönnum 
tækifæri á að hittast og eiga samverustund en einnig að fræðast 
um íslenska samtímalist



FJÓRÐA ÞJÓNUSTULEIÐIN
Leið 4 | Listrænt hópefli

Multis býður fyrirtækjum upp á listrænt hópefli þar sem hópur starfsmanna 
kemur saman og eru leiddir í gegnum listrænt starf undir leiðsögn leiðbeinenda 
Multis. Listrænt hópefli er einstaklega áhrifarík og dýnamísk aðferð til að hrista 
hópa saman, styrkja samvinnu og skapa góða stemningu innan fyrirtækis. 

Markmið með listrænu hópefli er t.d. að bæta tjáskipti, félagsfærni, efla sam-
skipti og byggja upp traust. Haft er að leiðarljósi, að fólk hafi gaman af og allir 
geti tekið þátt. 

Hópurinn vinnur saman að því að leysa verkefni sem byggja á listrænni þátt-
töku allra starfsmanna undir leiðsögn leiðbeinanda Multis. Áralöng reynsla 
leiðbeinanda og listrænt innsæi gerir það að verkum að það næst að skapa 
eftirminnilega upplifun byggða á sköpun og gleði.

Multis býður einnig upp á lengri hópefli, hálfsdags afþreyingu þar sem heim-
sótt eru gallerí og vinnustofur listamanna í lok úrlausnar á listrænum sam-
vinnuverkefnum.

Verð: Listrænt hópefli,  250.000 kr / 30-40 starfsmenn. Lengd 2 - 3 klst.

Verð: Hálfdags listrænt hópefli og heimsóknir, 320.000 kr / 40-60 starfsmenn. Lengd 
4-5 klst.

Samið er sérstaklega um verð miðað við fjölda starfsmanna, tíma og óskir 
viðkomandi fyrirtækis. 

Ef óskað er eftir því að Multis sjái um veitingar og rútuferðir bætis sá kostnaður 
við verðið.

Markmið með listrænu hópefli eru t.d. að bæta tjáskipti og félags-
færni, efla samskipti og byggja upp traust. Haft er að leiðarljósi að 
fólk hafi gaman að og allir geti tekið þátt.
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