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HVAÐ ER CENTAUR? 

CENTAUR er tveggja ára verkefni sem styrkt er af Erasmus+ verkefni 
Evrópusambandsins og leggur áherslu á að styðja við, hvetja og efla frumkvöðla, 
listamenn og leiðbeinendur í skapandi greinum í fullorðinsfræðslu og kynna leiðir 
listamanna til að takast á við samfélagsbreytingar. 
 

Þróun verkefnisins  
Apostolis Foucas 

Framkvæmdin á CENTAUR-verkefninu gengur vel og i samræmi við þá 
gæðastaðla sem settir voru í upphafi verkefnsins. Lokið hefur verið við fyrsta hluta 
afurðanna sem eru þarfagreiningi og framsetningin á afurðum verkefnisins og nú er 
aðaláhersla á að vinna í að safna æfingum og meta þær.

 



 

   

IO5 Safn æfinga og verkefna  
 Björg Jóna Birgisdóttir 

Síðastliðna mánuði hafa samstarfaðilar leitað listamanna til að kynna æfingar og 
aðferðir sem þeir hafa þróað undanfarið. Það hefur verið einstaklega gefandi að taka 
viðtöl við listamennina og kynnast þeirra listrænu störfum. Við höfum fengið 11 íslenska 
listamenn til samstarfs og verður ánægjulegt að kynna þá og verkefnin þeirra. Verkefnið 
hefur verið kynnt hjá fræðsluaðilum sem hafa sýnt verkefninu töluverðan áhuga.  

Æfingum frá listamönnum hefur verið safnað og verið er að meta þær áður en 
þær verða aðgengilegar á rafrænum gagnagrunni CENTAUR. Lögð er áhersla á að 
listamenn geti nýtt sér æfingarnar hvort sem þær eru einstaklingsmiðaðar eða í formi 
námskeiða. Jafnframt að aðilar fullorðinsfræðslu geti nýtt æfingarnar til að efla sitt 
námsframboð.   

Æfingarnar miðast við það að mæta þörfum  samkvæmt spurningalista sem 
lagður var fyrir. Æfingarnar eiga að efla kunnáttu listamanna og hæfileika á eftirfarandi 
sviðum: 

● Samskipti 

● Sjálfsstjórn / tilfinningalegt jafnvægi 

● Sjálfsefling og þrautseigja 

● Lausnaleit 

● Efla góða hugmynd, þróa hana og gæða lífi.  

● Læra af reynslu / koma auga á og tileinka sér 

 nýja kunnáttu 

 
 

Hér eru dæmi um listamenn og hvernig þeir eru kynntir.
 
 

 
 



 

   

Dr. Thomas Wenzel 

 Undanfarna mánuði höfum við verið í nánu samstarfi við listamenn með 
margskonar menningarlegan bakgrunn, flestir þeirra eru búsettir í Austurríki og 
Þýskalandi en einnig í heimalöndum samstarfsaðilanna og við höfum kynnt CENTAUR á 
fundum og internetinu. Í kjölfar samskipta við listamennina höfum við þróað 
upplýsingapakka sem inniheldur bækling sem er framhald af fyrri bæklingi og útskýrir 
verkefnið með tilliti til þessara hópa. Þetta eru spurningar sem oft koma upp um 
verkefnið og uppfærð hefur verið stutt kvikmynd sem einnig útskýrir verkefnið fyrir þessum 
hópi. Við höfum komið auga á „margfaldara“ meðal listamanna en það eru yfirleitt 
frumkvöðlar sem skipuleggja listsýningar og listviðburði, leiksýningar eða gjörninga sem 
breiða út upplýsingar um verkefnið og þeir nota nýja viðbótarefnið og ná þannig til fleiri 
listamanna.  
Á meðan á samskiptunum við listamennina stóð urðum við vör við mikinn áhuga á 
verkefninu og í kjölfarið höfum við fengið til samstarfs listamenn úr ýmsum listgreinum. 
Sérstaklega var hugað að listamönnum sem eru farandsfólk eða flóttamenn og sem eru 
frá öðrum menningarsvæðum eða eru í minnihlutahópum samkvæmt áætlun 
verkefnisins. Auk sérstaks áhuga þeirra og frumlegrar nálgunar í sköpun sjáum við að 
þessir listamenn eru einstaklega líklegir til ná til annarra hópa með það að markmiði að 
evrópski listaheimurinn nái betur til almennings í gegnum listir og sköpun. 
 
Klaus Linde-Leimer 

Í Austurríki höfum við haft samband við marga listamenn á undanförnum vikum. 
Hver svo sem listgreinin var sem þessir listamenn stunduðu tengdist umræðuefni okkar alltaf 
sama þema; núvitund. Núvitundin virðist verða  það mikilvægasta í daglegu starfi 
listamanna, hvaða listgrein sem þeir stunda. Samtölin voru svo einstaklega gefandi – 
sennilega vegna þess að núvitundin var allsráðandi hjá báðum aðilum í samtölunum. Það 
er einstakt að fá að verða hluti af heimi þessara listamanna, í skamma stund. Það var 
heillandi að átta sig á að margt af því sem þeir gera til að undirbúa sig fyrir listræna vinnu 
eru einfaldir en mjög árangursríkir hlutir: Æfingar sem annað fólk getur notið góðs af og 
prófað þó svo að þau þurfi ekki að standa á leiksviði eða búa til listaverk. Við hlökkum mikið 
til að taka þátt í fleiri samtölum. 

 
Gögn á netinu 
Pantelis Balaouras 

CENTAUR gagnagrunnurinn veitir leiðbeinendum aðgang að svæði fyrir samskipti þar 
sem þeir geta tekið þátt (með því að skrá sig) og verið í sambandi við aðra leiðbeinendur 
til að skiptast á hugmyndum og upplýsingum og til að þróa allskonar samvinnu.  



 

   

Til að auðvelda slík samskipti mun CENTAUR-verkefnið einnig bjóða upp á umræður 
og spjall. Leiðbeinendur geta veitt öðrum upplýsingar um sig; bæði tölvupóstfang og 
símanúmer en einnig um sérkunnáttu sína og áhugamál. Slíkar upplýsingar verða geymdar 
í CENTAUR gagnagrunninum, í samræmi  við upplýsingalög (GDPR).

 
Athugasemdir og væntingar samstarfsaðilanna
Pantelis  

Hvað rekur verkefnið áfram? 
Tengslanet grískra háskóla (GUnet) 

samanstendur af öllum grískum skólum 
á háskólastigi. Í mörgum af háskólunum 
eru svið og deildir sem leggja áherslu á 
fullorðinsfræðslu, menntun fullorðinna 
sem og listir og skapandi greinar. 
Ástæðan fyrir því að GUnet tekur þátt í 
CENTAUR-verkefninu er til að leggja 
fram sérkunnáttu sína í tæknimálum, 
sem skólarnir hafa öðlast með þátttöku 
í mörgum verkefnum bæði innan 
Evrópu og á alþjóðavísu og einnig til að 
geta boðið upp á CENTAUR-verkefnin í 
háskólum í Grikklandi.  

 

Björg Jóna Birgisdóttir  
Hverjar eru persónulegar 

væntingar þínar varðandi verkefnið? 
 Mínar væntingar varðandi CENTAUR 
eru þær að verkefnið muni gera 
einstaklinga færari um að takast á við 
ögranir í lífinu sem muni gera þeim 
kleift að sækja sér aðstoð á erfiðum 
tímum og á þann hátt verði betur 
undirbúnir fyrir framtíðina.  

 
 

 

     
 
Thomas Wenzel 

Því er það mikilvægt og fyrir hverja? 
Verkefnið er mikilvægt fyrir 

listamenn sem finna hvatningu með 
því að deila hæfileikum sínum og 
kunnáttu með öðrum og senda 
skilaboðin um listir og sköpunargáfu til 
allra þeirra sem vilja heyra og fylgja 
skilaboðunum. 
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„Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins styrkir útgáfu þess efnis sem þróað er í þessu verkefni en ábyrgist samt sem áður ekki innihald efnisins 
því það endurspeglar vinnuframlag og skoðanir höfunda. Ekki er hægt að draga framkvæmdastjórnina til ábyrgðar vegna notkunar sem 
byggir á upplýsingum sem fengnar eru úr efninu.“ 


