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Við hjálpum þér
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Franski nýsirkusinn Cirque skemmtir í risastóru tjaldi á hafnarbakkanum í júní.

Sögð verður sagan af Gústa trúð með sjónhverfingum, loftfimleikum, leik og

línudansi. Ótrúleg sirkusbrögð og frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna!

Sjáðu

Gústa trúð
í sirkus

Síminn er samstarfsaðili um sýningar Cirque.

Sýningar eru dagana 2., 4., 5., 6. og 7. júní og hefjast kl. 17

á hafnarbakkanum í miðbæ Reykjavíkur.
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Miðasala í Bankastræti 2 hefst 1. apríl
Sjá nánar bls. 64
Sími: 552 8588
Fax: 562 2350

www.artfest.is
www.listahatid.is
Opið verður virka daga frá 1. apríl kl. 12 til 18
Frá 30. apríl verður miðsalan opin alla virka daga
kl. 12 til 18
Laugardaga og sunnudaga kl. 12 til 16
 
Miðasala á Yuri Bashmet og Sinfóníuhljómsveit 
Íslands í síma 545 2500
Miðasala á Pacifica í Hömrum á Ísafirði
í síma 456 3925

Tickets on-line: www.artfest.is
Box Office at Travel Market 
Bankastræti 2 / 101 Reykjavík
Opens April 1 at 10 a.m.
Tel: +354 552 8588
Fax: +354 562 2350
www.artfest.is
Credit cards welcome

Tikcets for Yuri Bashmet and Iceland Symphony 
Orchestra tel: 545 2500
Tikcets for Pacifica at Ísafjördur, tel: 456 3925

Listahátíð í Reykjavík
Reykjavík Arts Festival
Skrifstofa/Office
Lækjargata 3b,
P.O. Box 88 / IS – 121
Reykjavík / Iceland
Sími / Tel: +354  561 2444
Fax: +354 562 2350
www.artfest.is eða/or www.listahatid.is

Listrænn stjórnandi  Þórunn Sigurðardóttir
Framkvæmdastjóri Hrefna Haraldsdóttir
Kynningarstjóri Guðrún Kristjánsdóttir
Verkefnisstjóri Guðrún Norðfjörð
Fulltrúi Heiðrún Harðardóttir

Endurskoðandi Þorsteinn Haraldsson
Lögfræðingur Gunnar Jónsson, hrl.

Ritstjóri Guðrún Kristjánsdóttir
Auglýsingastjóri Gíslína Friðbjörnsdóttir
Ábyrgðarmaður Hrefna Haraldsdóttir
Prófarkalestur Halla Sverrisdóttir, Sigríður H. Gunnarsdóttir
Útlit Listahátíðar 2005 Mátturinn og dýrðin
Prentun Svansprent

Verndari
Ólafur Ragnar Grímsson

Heiðursforseti 
Vladimir Ashkenazy

Formaður
Steinunn Valdís Óskarsdóttir
borgarstjóri

Varaformaður
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra

Stjórn Listahátíðar í Reykjavík
Halldór Guðmundsson formaður
Ingimundur Sigfússon varaformaður
Karólína Eiríksdóttir meðstjórnandi

Aðalstyrktaraðili myndlistarþáttar Listahátíðar í Reykjavík 2004

Aðalsamstarfsaðilar

Samstarfsaðilar um einstaka viðburði

Aðrir samstarfsaðilar

FRANSKA SENDIRÁÐIÐ Á ÍSLANDI
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Gleðilega Listahátíð 2005

2005 er gott ár til að hefja árlega Listahátíð 
– og sannarlega verður spennandi að sjá hvernig 
landsmenn taka nýrri áherslu og efnistökum. Myndlist 
í forgrunni í fyrsta sinn, og vonandi ekki það síðasta.
Allar listgreinar hafa sína sérstöðu, sinn eigin heim. 
En allar eiga þær þó sameiginlegt inntak – leitina að 
einhverskonar sannleika. Sú leit dregur hring um alla 
skapandi tilveru og er samtvinnuð sögu mannsins frá 
upphafi.

Lítil þjóð sem býr fjarri umheiminum þarf stundum að 
brýna raustina innan um stórþjóðir, hún þarf að sýna 
hvers hún er megnug án hiks. Og hún þarf að taka 
þátt í samstarfi við aðra án þess að finnast hún tapa 
sjálfri sér um leið. Hún þarf að vera voguð og horfa 
einbeitt fram á veginn, stundum sér hún langt inn í 
fjarskann og veit nákvæmlega hvert hún er að fara. 
Stundum sést aðeins skammt fram á veginn, en hún 
þarf að feta ótrauð fram á við eigi að síður.
Þannig er líka með Listahátíð í Reykjavík – hennar 
bíða mörg spennandi verkefni.  Margar leiðir eru 
færar inn í 21. öldina sem nú er rétt að hefjast. 
Ríki og borg hafa farsællega axlað ábyrgð 
sína við að fjármagna hátíðina og gefa henni 
vængi. Gott samstarf við listamannasamtök og 
menningarstofnanir er einnig grundvallarþáttur í tilvist 
Listahátíðar. Allir þessir aðilar láta sig varða stefnu 
og framtíð hátíðarinnar.

Að búa á eyju, fjarri hinum stóru menningarþjóðum, 
setur auknar kröfur á hátíð eins og Listahátíð. 
Aðdrættir í menningarlegum samskiptum geta verið 
erfiðir, höf skilja okkur frá meginlöndum og þótt ný 
tækni geri margt einfaldara kemur hún ekki í staðinn 
fyrir hina áþreifanlegu nærveru listamannanna og 
verka þeirra.

Á Listahátíð 2005 verða flutt að myndlistarverk og 
listamenn – sjóleiðis og flugleiðis – á stærri skala 
en við höfum reynt áður og víðar um landið en 
fyrr.  Önnur verk verða til á staðnum. Næstu hátíðir 
munu einnig bera merki metnaðar og afgerandi 
vægi mismunandi listgreina mun gefa þeim sterkt 
svipmót. Árleg hátíð býður upp á breyttar áherslur en 
einnig meiri kraft og sýnileika, hérlendis og erlendis. 
Æðaslátturinn verður hraðari og þéttari við árlega 
hátíð, snerpan og fjölbreytnin einnig. 
Glæsilegir listamenn úr ýmsum greinum heimsækja 
okkur í vor, ekki aðeins úr myndlistinni. Íslenskir 
listamenn máta sig í samstarfi og standa hvergi að 
baki erlendum starfsbræðrum og –systrum. Þannig 
á það að vera. Mælikvarðinn er einn og aðeins 
einn, enginn sérþjóðlegur mælikvarði er lengur 
til – Listahátíð tekur þátt í  útrás og uppbyggingu 
íslensks listalífs af öllum þeim mætti sem hún býr yfir. 
Listahátíð í Reykjavík 2005 mun bera þess skýr merki 
og bæta enn nýjum litum í gróskumikið menningarlíf 
okkar.

Velkomin á Listahátíð í Reykjavík 2005.
Þórunn Sigurðardóttir
listrænn stjórnandi

Í mikilvægu forystuhlutverki

Frá upphafi byggðar hér á landi hafa Íslendingar 
ráðið komu vorsins af lóunni og öðrum farfuglum. Nú 
hefur Listahátíð í Reykjavík unnið sér þann sess meðal 
landsmanna að vera orðin einn af vorboðunum, ekki 
síst þar sem hún verður haldin árlega frá og með 
hátíðinni 2005.

Á Listahátíð 2005 verður myndlistin í öndvegi og 
er það fagnaðarefni. Hér á landi er mikil gróska 
í myndlist og sífellt fjölgar þeim sem stunda hana 
og aðsókn að sýningum vex einnig. Sýningar á 
erlendri myndlist gera hvort tveggja í senn að 
víkka sjóndeildarhring íslenskra listunnenda og efla 
samskipti íslenskra og erlendra myndlistarmanna. 
Þátttaka íslenskra listamanna í alþjóðlegu samstarfi 
gefur þeim færi á að skoða eigin verk í stærra 
samhengi en ef þeir störfuðu aðeins hér á landi og 
hvetur þá til frekari dáða. Það skilar sér síðan einnig 
til íslenskra listunnenda því þeir fá með þeim hætti 
að njóta metnaðarfyllri verka en ella. Allt alþjóðlegt 
samstarf íslenskra listamanna eflir því íslenska 
listsköpun.

Hluti af kynningu á íslenskri list erlendis er aukið 
samstarf íslenskra og erlendra listamanna, 
skipuleggjenda og annarra þeirra er vinna 
að þessum málum. Liður í því samstarfi er að 
hingað komi erlendir blaðamenn, sýningarstjórar, 
skipuleggjendur listviðburða og þannig mætti áfram 
telja. Listahátíð í Reykjavík hefur aukið þennan þátt í 
starfsemi sinni á undanförnum árum og unnið þannig 
með íslenskum listamönnum og listastofnunum að því 
að auka alþjóðleg samskipti þeirra íslensku listalífi 
til heilla.

Það er eðli hátíða á borð við Listahátíð að þær taka 
breytingum í tímans rás. Þegar Listahátíð í Reykjavík 
hófst fyrir 35 árum og lengi framan af starfstíma 
hennar var mikil áhersla lögð á tónlist og Listahátíðin 
var helsti skipuleggjandi stórra tónleika með 
erlendum listamönnum. Nú hefur sú breyting orðið á 
að sífellt fleiri aðilar skipuleggja tónleika hér á landi 
og hefur aldrei verið eins mikið framboð af tónleikum 
alþjóðlegra stórlistamanna og á undanförnum 
misserum. Með því að leggja áherslu á einstakar 
listgreinar hverju sinni og gefa þeim meira vægi en 
fyrr bregst Listahátíð við þessum breyttu tímum. Það 
má því með sanni segja að Listahátíð í Reykjavík 
standi á athyglisverðum tímamótum og það verður 
spennandi að sjá hver þróunin verður. Listahátíð 
hefur frá upphafi gegnt mikilvægu forystuhlutverki 
í íslensku listalífi. Til að sú verði áfram raunin má 
hátíðin aldrei staðna, aldrei verða fyrirsjáanleg.  
Forsvarsmenn hennar verða að halda áfram að 
stunda tilraunastarfsemi, að láta Listahátíð vera 
spennandi hátíð sköpunar og nýjunga.

Gleðilega Listahátíð.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra

Sameign allra landsmanna

Aðeins ár er liðið síðan úrvals listamenn frá öllum 
heimshornum léku, dönsuðu, sungu, sýndu og 
skálduðu af hjartans lyst undir formerkjum Listahátíðar 
í Reykjavík.

Stórt framfaraspor var stigið þegar ákveðið var 
að halda Listahátíð í Reykjavík árlega í stað 
tvíærings sem verður nú í fyrsta skipti árið 2005. 
Listahátíð má kalla alþjóðlegan gleðigjafa sem gerir 
Reykjavíkurborg að heimsborg um sinn. 
Með árlegri Listahátíð í Reykjavík gefst enn frekar 
tækifæri til að setja ákveðna listgrein í forsæti hverju 
sinni. Síðast var sviðslistin í fyrirrúmi þótt aðrar 
listgreinar gæfu henni lítið eftir. Nú er komið að 
myndlistinni með framsækna samtímalist í fyrirrúmi. 
Unga, frjóa Reykjavík í alþjóðlegu samstarfi sem 
aldrei fyrr og lætur hvorki haf né himin einangra sig 
frá umheiminum. 

Við getum sagt eins og gríski lista- og uppfinninga-
maðurinn Dedalos sem gerði sér og syni sínum vængi 
til að flýja úr Völundarhúsinu í Knossos á Krít:

Umluktur hafinu hrópar hann:
„Látum lönd og öldur lokast okkur, en himinninn er 
frjáls, reynum þá leið; allt eignaðist Mínós, en loftið 
á hann ekki.“ Sagði hann og sneri huganum til 
óþekktra lista.
(Úr Metamorphoses e. Óvíd.
Þýð. Sigurður A. Magnússon) 

Samstarf ríkisins og Reykjavíkurborgar um 
Listahátíð hefur reynst farsælt. Meginstofnanir 
Reykjavíkurborgar og ríkisins á vettvangi sjónlista, 
Listasafn Reykjavíkur og Listasafn Íslands, munu 
nú sameinast um að halda viðamikla sýningu á 
verkum Dieters Roth í Hafnarhúsi og Listasafni 
Íslands. Í kjölfarið mun Listasafn Íslands flytja 
árlega sumarsýningu sína af Fríkirkjuveginum yfir á 
Kjarvalsstaði svo að ævintýraheimur Dieters Roth geti 
glatt áfram gesti safnanna í allt sumar.  

Sérstaða Listahátíðar í Reykjavík felst meðal annars í 
því að stefna saman úrvali heimslistarinnar og þess 
besta sem listamenn okkar skapa. 
Listahátíð er því nauðsynlegur þáttur í að auðga 
listsköpun og víðsýni ásamt því að setja sífellt meira 
mark sitt á menningarlíf höfuðborgarinnar, þar sem 
menning í víðasta skilningi fær notið sín.  

Samstarf grunnskóla Reykjavíkur og Listahátíðar í 
Reykjavík hófst á síðasta ári og tókst með eindæmum 
vel. Í ár verður náttúru- og söguperlan Viðey 
vettvangur samstarfs listamanna og grunnskólabarna 
á Listahátíð. Menningarstefna Reykjavíkurborgar 
leggur mikla áherslu á listuppeldi barna. Hér 
gefst mikilvægt tækifæri fyrir börn að fá að skapa 
með reyndum listamönnum og vonandi verða þau 
hvatning fyrir listamennina og þeir tendrast af 
sköpunargleðinni sem í hverju barni býr. 

Listahátíð í Reykjavík er ekki einungis bundin við 
höfuðborgina heldur er hún haldin landshorna 
á milli. Þannig á það að vera. Það sem kennt 
er við höfuðborgina Reykjavík er sameign allra 
landsmanna.

Njótið vel!
Steinunn Valdís Óskarsdóttir
borgarstjórinn í Reykjavík
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Ein af dáðustu söngkonum samtímans og ljóðapíanisti í miklum metum
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Veggspjald Listahátíðar
og forsíður bæklinga

Börkur Arnarson,
byggt á verkum Dieters Roth

Opnanir á sýningum í söfnun og galleríum í 
Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði standa yfir frá kl. 
14:00 til 18:00 sama dag.
Opnanir myndlistarsýninga Listahátíðar á Ísafirði, 
Akureyri, Vestmannaeyjum, Seyðisfirði, í Hveragerði 
og undir Eyjafjöllum standa yfir allan sunnudaginn 
15. maí.
Þann dag efnir Flugfélag Íslands til hringflugs um 
landið þar sem fólki gefst tækifæri til að vera viðstatt 
þær opnanir.

Opnunarhátíð Listahátíðar
Opnunarhátíð Listahátíðar í Reykjavík verður  í 
Listasafni Reykjavíkur að kvöldi 14. maí. Steinunn 
Valdís Óskarsdóttir borgarstjóri flytur setningarræðu. 
Boðið verður upp á fjölbreytta skemmti- og 
tónlistardagskrá þar sem fram koma m.a. Trabant og 
Rússíbanarnir.
Bein útsending í Sjónvarpinu kl. 20:30.

Opening Ceremony
May 14th Opening Ceremony of the first Reykjavík 
Arts Festival dedicated to contemporary visual arts at 
Reykjavík Art Museum. 14:00 pm.
Exhibitions openings in museums and outdoor 
locations in Reykjavík and its surrounding 
communities will be ongoing all Saturday.
Exhibitions in Icelandic towns open May 15th and 
will be ongoing all Sunday.

Opening Night
The Opening Night of the Reykjavík Arts Festival 
2005 will be held at Reykjavík Art Museum from 
8:30 pm The Mayor of Reykjavík, Steinunn Valdís 
Óskarsdóttir, opens the Festival. The Opening 
Night features an exciting music program, such as 
Trabant and Rússíbanar. May 14th. Live at National 
Television, RÚV, at 8:30 pm.

Listahátíð í Reykjavík 2005, sem í fyrsta sinn leggur sérstaka áherslu 
á samtímamyndlist, verður sett í Listasafni Reykjavíkur 14. maí.

Setning Listahátíðar

14. maí
Reykjavík

Sýningar opna kl. 14:00

Listasafn Reykjavíkur
(Reykjavík Art Museum)
Dieter Roth
Haraldur Jónsson
Peter Fischli
David Weiss
Listasafn Íslands
(The National Gallery of Iceland)
Dieter Roth

Sýningar opna kl. 16:00

Gallerí 100°
Dieter Roth
Nýlistasafnið
(The Living Art Museum)
Thomas Hirshhorn
Safn
Carsten Höller

Galleri i8
Lawrence Weiner
101 gallery
Ólafur Elíasson
Listasafn ASÍ
(ASÍ Museum)
Ólafur Árni Ólafsson
Libia Pérez de Siles de Castro
Kling og Bang
John Bock

Aðrar sýningar í Reykjavík

Vatnstankarnir við 
Háeigsveg
Finnbogi Pétursson
Viðey (Videy Island)
Ólafur Elíasson
Elliheimilið Grund 
(Grund old people’s home)
Jermey Deller
Götur Reykjavíkur
(Streets of Reykajvík)
Margrét H. Blöndal

Regnboginn
Anri Sala
frumsýnd 15. maí kl. 20:00

Nágrannasveitafélög

Sýningar opna kl. 18:00

Gerðasafn 
Gabríel Kuri
Jennifer Allora
Guiliermo Calzadilla
Hekla Dögg Jónsdóttir
Kristján Guðmundsson
John Latham
Brian Jungen
Jeremy Deller
Hafnarborg 
Wilhelm Sasnal
Bojan Sarevic
On Kawara
Elke Krystufek

15. maí
Úti á landi

Listasafnið á Akueyri
(Akureyri Art Museum)
Matthew Barney
Gabríela Friðriksdóttir

Slunkaríki – 
Edinborgarhúsið  
Hreinn Friðfinnsson
Elín Hansdóttir

Skaftfell 
Anna Líndal

Vestmannaeyjar
Micol Assaël

Dagsbrún 
Ragnar Kjartansson

Listasafn Árnesinga
(The Árnesinga Art Museum)
Jonathan Meese

Myndlist á Listahátíð
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„Tvímælalaust 
hæfileikaríkasta 
óperusöngkona

heims“
The Guardian

Það er stundum sagt um söngvara að sumir 
þeirra syngi frá hjartanu, aðrir frá höfðinu. 
Í þeirri greiningu felst að þeir sem syngi frá 
hjartanu láti ekki stærðfræðilega nákvæmni, 
músíkskilning og faglega fullkomnun trufla 
sig, en sá sem beiti höfðinu af stærðfræðilegri 
nákvæmni og greind skorti að sama skapi 
innsæi og tilfinninganæmi í túlkun sína. Anne 
Sofie von Otter hefur gjarnan verið sett á bekk 
með „greindu“ söngvurunum, enda vel menntuð, 
eldklár, óvenju fjölhæf og afar víðsýn í 
músíkinni. Að auki er henni allt gefið sem prýða 
má góðan söngvara. En greiningin í söngvara 
hjarta og huga er varasöm, því auðvitað er það 
ekki innbyggt í manneskjuna að láta annaðhvort 
tilfinningar eða hugsun ráða. Þeir söngvarar 
sem skara fram úr gera það einmitt vegna 
hæfileikans til að láta þetta tvennt spila saman 
í músíkinni. Það er hennar eðli að vera í senn 
vísindi og list.  

Fáum söngvurum hefur betur verið gefið að 
beita í senn skarpskyggni kunnáttuseminnar á 
ólík stílbrigði sönglistarinnar og að framreiða 
þau um leið hvert fyrir sig af innlifun hjartans.  
Gagnrýnendur hafa klifað á því að Anne Sofie 
von Otter geti sungið hvað sem er. Hversu satt 
sem það kann að vera er þó víst að velgengni 
hennar í söngnum hefur helgast af því að 
hún hefur stöðugt ögrað sjálfri sér í listinni 
og tekist á við jafn ólíka músík og veraldlega 
barokksöngva, óratoríur, síðrómantískar 
söngbókmenntir, óperur frá öllum tímabilum 
tónlistarsögunnar, dægurlög, leikhúsmúsík, 
ljóðasöng og þjóðlög.  Á viðamikilli yfirreið 
sinni um tónbókmenntirnar hefur hún sýnt og 
sannað að hugur og hjarta eru eitt í söng 
hennar.  Um það vitna öll þau verðlaun og allar 
þær viðurkenningar sem henni hafa hlotnast á 
einstaklega farsælum ferli.

Anne Sofie von Otter fæddist í Stokkhólmi 
árið 1955, og fagnaði fimmtugsafmæli sínu 
í nýliðnum mánuði. Hún naut þess í æsku að 
faðir hennar starfaði í utanríkisþjónustunni, var 
sendiherra bæði í Bonn og Lundúnum, þar sem 
fjölskyldan bjó um tíma. Eflaust hafa kynnin af 
tónlistarmenningu Evrópuþjóða haft sitt að segja 
um áhuga hennar á sönglistinni. Söngnámið 
sótti hún bæði til Vínar og Lundúna, og meðal 
kennara hennar voru eftirsóttir lærimeistarar á 
borð við ljóðatúlkendurna miklu, Erik Werba 
og Geoffrey Parsons píanóleikara, og ekki síst 
Vera Rosza, sem hefur kennt mörgum þekktustu 
söngkonum okkar daga, þar á meðal Dame Kiri 
Te Kanawa, Nancy Argenta og Karitu Mattilla.  

Frumraun hennar á óperusviði var með 
Óperunni í Basel í Sviss, en þar starfaði hún 
fyrst að námi loknu.  Þá þegar hafði hún 
hafið samstarf við landa sinn, píanóleikarann 
Bengt Forsberg, en saman hafa þau áunnið 
sér virðingu og vinsældir sem eitt besta 
ljóðasöngsdúó okkar tíma. Eftir glæsilega 
frumraun í Konunglegu óperunni í Covent 
Garden árið 1985, þar sem hún söng 
hlutverk Cherubinos í Brúðkaupi Fígarós eftir 
Mozart, voru Önnu Sofie von Otter allir vegir 
færir í sönglistinni.  Ferill hennar hefur verið 
samfelld sigurganga um öll bestu óperuhús 
heims, þar sem hún hefur unnið með virtustu 
listamönnum tónlistarinnar.  Hún hefur sungið 
margar af hetjum barokkóperunnar, svokölluð 
buxnahlutverk, þar sem unga karlhetjan er 
sungin af mezzósópran, en hún hefur líka tekist 
á við kvenhetjur rómantíkurinnar og tuttugustu 
aldarinnar.

Anne Sofie von Otter

Anne Sofie von Otter
Háskólabíói

4. júní kl. 20:00

Sænska mezzósópransöngkonan Anne Sofie von Otter er ein af 
dáðustu söngkonum samtímans og jafnvíg á óperusöng, ljóðasöng og 
barokkmúsík. Hún er jafnframt þekkt fyrir buxnahlutverk sín. Von Otter 
syngur hér landi 4. júní ásamt meðleikara sínum Bengt Forsberg, sem 
sjálfur er einn besti ljóðapíanisti samtímans og í miklum metum.
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Það er mikið lán að þrátt fyrir ómælda 
velgengni í óperutónlistinni skuli Anne Sofie 
von Otter hafa lagt jafn mikla alúð við aðra 
sönglist og raun ber vitni. Nám hennar í ranni 
snjöllustu  ljóðatúlkenda var henni drjúgt 
veganesti, en neistann og hæfileikana bar hún 
sjálf. Í ljóðasöngnum hefur hún skarað framúr, 
og samvinnan við Bengt Forsberg hefur getið 
af sér ótal verðlaun fyrir hljóðritanir þeirra á 
þýskum og frönskum ljóðum. Hljóðritanir þeirra 
á norrænum sönglögum ber þó óneitanlega 
hæst, en listamennirnir hafa átt sinn þátt í því 
að vekja verðskuldaða athygli umheimsins á 
digrum sjóði norrænnar sönglagahefðar.  Fyrri 
hluti tónleikanna er helgaður norrænum lögum, 
og á því perlubandi skína margar perlur, sumar 
þekktar, eins og lög Sibeliusar og Stenhammars, 

aðrar síður þekktar, en eiga vafalítið eftir að 
skína skært í túlkun listamanna.
Eftir hlé eru þrír ljóðasöngvar Schuberts á 
efnisskránni, yndislega vorljóðið hans, Im 
Frühlinge, Shakespearesöngurinn Til Sylvíu 
og Sungið á vatni, þar sem heyra má píanóið 
endurskapa öldugjálfrið við bátsstefnið.  
Ljóðasöngvar Mahlers á efnisskránni eru 
meðal hans allra þekktustu. Anne Sofie von 
Otter hefur hlotið mikið hrós fyrir túlkun sína 
á leikhússöngvum Kurts Weill og verður 
spennandi að heyra þá í flutningi hennar. Ekki 
verður síður forvitnilegt að heyra óþekktan 
lagaflokk Howards Ferguson, Fimm írsk þjóðlög, 
en lögin eiga öll uppruna sinn í fæðingarhéraði 
tónskáldsins í Ulster á Norður-Írlandi.
Bergþóra Jónsdóttir.

Á viðamikilli yfirreið sinni um 
tónbókmenntirnar hefur hún sýnt 

og sannað að hugur og hjarta eru 
eitt í söng hennar.

Um það vitna öll þau verðlaun
og allar þær viðurkenningar sem 
henni hafa hlotnast á einstaklega 

farsælum ferli

Efnisskrá / Programme

ANNE SOFIE VON OTTER
Mezzósópran

BENGT FORSBERG
Píanó

WILHELM STENHAMMAR
(1871–1927)

Lutad mot gärdet 
J L Runeberg)

Månsken
(Bo Bergman)

Gammal nederländare Op. 20, nr. 3
(Bo Bergman)

BO LINDE
(1933–1970)

Den ängen där du kysste mig
(V Renvall)

Appelträd och päronträd
(E Blomberg)

TOR AULIN
(1866–1914)  

4 serbnesk þjóðlög eftir J L Runeberg
Till en ros  

Vinter i hjärtat 
Hvad vill jag? 

Domen 

JEAN SIBELIUS
(1865–1957)

Romance í A-dúr Op. 24:2

JEAN SIBELIUS
(1865–1957)

Blåsippan Op. 88.1
(FM Franzen)

De bägge rosorna Op. 88.2 (FM Franzen)
Narciss (B Gripenberg)

Fågelfängarn 
(J L Runeberg)

Var det en dröm? Op. 37.4 (JJ Wecksell)

– HLÉ –

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)
Auf dem Wasser zu singen, D774

(F L Graf zu Stolberg)
Im Frühling D882

(E Schulze)
An Silvia D891

(E von Bauernfeld)

GUSTAV MAHLER
(1860–1911) 

Ich atmet einen Lindenduft
(F Rückert)

Liebst Du um Schönheit
(F Rückert)

Wer hat dies Liedlein erdacht
(úr Des knaben Wunderhorn)

ERWIN SCHULHOFF
(1892–1942)

Arabesque Op. 29:1
2 verk úr Hot Music

 
KURT WEILL

(1900–1950)
Nanna’s Lied

(B Brecht)
Seeräuber Jenny

(úr Die Dreigroschenoper)
(B Brecht)

HOWARD FERGUSON
(1908–1999) 

Fimm írskir söngvar Op. 17
The Apron of Flowers

I’m from over the Mountain
Calen – o
The Swan

My Grandfather died

Hugur og hjarta eitt

Anne Sofie von Otter
One of the finest singers of her generation and 
internationally acclaimed mezzo-soprano, Anne Sofie 
von Otter will have concert at Reykjavík Arts Festival 
June 4th 2005.
Von Otter has sung with great success at the major 

opera houses of the worldand is regular gueast at 
leading festivals. Anne Sofie von Otter has also 
achived great success as a lieder interpreter, mostly 
in collaboration with Bengt Forsberg.
At Reykjavík Arts Festival 2005 Annie Sofe von Otter 
will have concert with Bengt Forsberg. 
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Franski sirkusinn Cirque, sem áður bar nafnið 
Que-Cir-Que, mun skemmta börnum og 
fullorðnum í stóru tjaldi á hafnarbakkanum í 
júní. Þau segja okkur söguna fallegu um trúðinn 
August, „The Story of August“, sem byggð er 
á smásögunni „The Smile at the Foot of the 
Ladder“eftir Henry Miller. August er ákaflega 
metnaðarfullur í starfi sínu sem trúður og þráir 
það eitt að veita áhorfendum sínum eilífa gleði 
og hamingju. Þegar hann kemst að því að þetta 
geti hann aldrei veitt þeim vill hann hætta að 
vera trúður. Hann reikar þá um, einmana og 
leiður, þar til hann uppgötvar að til þess að 
finna hamingjuna verður hann að vera hann 
sjálfur og enginn annar. Hann uppgötvar að 
hamingjuna er ekki að finna annars staðar eða 
hjá öðru fólki. Hún er fólgin í því að vera hann 
sjálfur, trúðurinn. 

Cirque samanstendur af fjórum listamönnum 
sem allir hafa aðsetur í Frakklandi. Sirkusinn, 
sem mætti flokka sem ný-sirkus, hefur allt til að 

bera sem prýðir skemmtilegan sirkus, bæði 
sjónhverfingar og loftfimleika. Þessi sirkushópur 
á að mörgu leyti meira skylt við leikhús en 
sirkus og er sýning þeirra á „The Story of 
August“ jafnframt skemmtileg leiksýning. Þau 
Sky Sela, Ayin de Sela og Mads Rosenbeck 
flytja okkur söguna með leik, línudansi og 
ótrúlegum sirkusatriðum. Sebastien Apert er 
höfundur og flytjandi tónlistarinnar. Þess má 
geta að Sky Sela og Ayin de Sela eru systur 
tónlistarkonunnar Lhasa de Sela, sem er 
mörgum Íslendingum að góðu kunn. 

Sýningin er unnin í samstarfi við Hátíð hafsins 
og Símann og fer fram í stóru tjaldi sem 
hópurinn flytur til landsins og verður sett upp á 
hafnarbakka Reykjavíkur. Cirque hefur sýnt „The 
Story of August“ um víða veröld og hvarvetna 
fengið góða dóma. Sýningin þykir bæði 
nýstárleg, falleg og ljóðræn en jafnframt fyndin 
og lærdómsrík fyrir unga sem aldna. Hópurinn 
stendur einnig fyrir sirkusskóla fyrir börn.

Frábær skemmtun
fyrir alla fjölskylduna
Franski sirkusinn Cirque hefur sýnt „The Story of August” um víða veröld og hvarvetna 
fengið góða dóma. Sýningin, sem sýnd verður fimm sinnum í byrjun júní  í skrautlegu 
tjaldi á hafnarbakkanum, þykir í senn nýstárleg, falleg og ljóðræn og jafnframt 
fyndin og lærdómsrík fyrir unga sem aldna. Um er að ræða einhverja vinsælustu 
fjölskylduskemmtun kennda við hinn nýja sirkus sem um getur í Evrópu í dag.

Cirque 
„Sagan af Gústa“

Hafnarbakkinn
2., 4., 5., 6. og 7.  júní

kl. 17:00

„Þetta er sýning sem 
nær til allra fimm 

skilningarvitanna og 
meira að segja þess 

sjötta líka“
Financial Times 



13

Cirque tells the Story of August
The well known circus from France, previously 
known as Que-Cir-Que, will give several 
performances of “The story of August” in 
June in a big-top at Reykjavík harbour. The 
performance is inspired by Henry Miller’s short 
story “The Smile at the Foot of the Ladder”, 
which tells of the clown August. He doesn’t want 
to be a clown anymore when he discovers that 
he is unable to give people imperishable joy. 
August tries to find out what brings him and 
others happiness in life and finally comes to the 
conclusion that happiness comes from within 
and that he will be happy as long as he stays 
true to himself and doesn’t look for happiness 
elsewhere. 

Cirque is a group of four performers based in 
France who have travelled all over the world 
with “The Story of August”. They have received 
great reviews wherever they’ve performed and 
are considered to be one of the best in their 
genre. The performance is both lyrical and 
beautiful as well as funny and entertaining for 
the whole family. The performance is a co-
operation project with the Festival of the Sea.

Venue Big-tent by the harbour
Time June 2, 4, 5, 6 and 7 at 5 pm

Miðaverð/Admission 3000 for adults
2000 for children.

 „Litla franska sirkusnum Cirque 
hefur tekist að búa til sannkallaðar 

perlur úr hreinum sirkustöfrum“
Politiken

Í senn nýstárleg, 
falleg, ljóðræn 
og jafnframt 
fyndin og 

lærdómsrík 
sýning fyrir unga 

sem aldna
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C M Y CM MY CY CMY K

SÆLKERAVERSLUN

Komdu til okkar á efri hæ›ina í I›u vi› Lækjargötu og
smakka›u sælkærafæ›i frá öllum hornum heims. Léttir og
ferskir réttir í hádeginu, hressing á kvöldin og fyrsta flokks
veislufljónusta.

VEISLUfiJÓNUSTA

SÚPA, SALÖT, SAMLOKUR

Yndisauki // I‹U - Lækjargötu // www.yndisauki.is
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„Tónlist sem hljómar 
ákaflega framandi en 

er þó mjög aðgengileg. 
Tónlist sem á rætur sínar 
í hljómum náttúrunnar, 
virðist af öðrum heimi 
og býr yfir andlegum 

mætti“
Chicago Tribune 

Hun Huur Tu
Nasa 15. og 16. maí

kl. 21:00

Tónlist Huun Huur Tu á eins og meðlimir 
hljómsveitarinnar uppruna sinn að rekja til 
hásléttanna í lýðveldinu Tuva sem liggur 
milli Mongólíu og fyrrum Sovétríkjanna. 
Landið er í hjarta Asíu og á sér langa og 
merkilega tónlistarhefð sem nær hátindi sínum 
í barkasöng. Tuva var um aldir einangrað af 
háum fjöllum og enn í dag lifa flestir íbúar 
landsins hjarðlífi og af veiðum.
Sagan segir að barkasöngur sé elsta form 
söngs í heiminum og að líkja megi honum við 
söng fuglanna, baul jakuxanna, straumnið 
ánna og bergmál fjallanna. Söngurinn er 
sagður hafa lækningamátt og að konur noti 
hann til að auðvelda barnsburð. Ljóðin sem 
barkasöngvararnir syngja hafa líka hagnýtt 
gildi því í þeim leynast oft leiðarlýsingar sem 
staðkunnugir geta lesið eins og landakort.
Fræðilega er barkasöng skipt í fimm ólíkar 
sönghefðir en í mjög einfölduðu máli má segja 
að listin felist í því að söngvarinn syngur tvo 
eða jafnvel þrjá tóna í einu. Annar tónninn, 

sá dýpri, er framkallaður djúpt í maga eða 
brjóstholi en hinn, sem er yfirtónn, í munninum 
og sameiginlega framkalla þessir tónar söng 
sem er engu líkur.
Hljómsveitin Huun Huur Tu var stofnuð árið 
1992, ári eftir að Tuva hlaut sjálfstæði á ný 
eftir fall Sovétríkjanna. Hirðingjaeðlið er ríkt í 
Tuva og frá því að hljómsveitin kom fyrst fram 
hafa meðlimir Huun Huur Tu ferðast vítt og 
breitt um heiminn til að kynna tónlist sína. Þeir 
hafa gefið út nokkrar plötur, tónlist þeirra hefur 
verið notuð í kvikmyndir og þeir hafa komið 
fram með tónlistarmönnum á borð við Frank 
Zappa, Ry Cooder, Kronos-kvartettinn og írsku 
þjóðlagasveitina The Chieftains.
Meðlimir Huun Huur Tu eru óhræddir við að 
blanda söng sínum og hljóðfæraleik saman 
við nýjar stefnur og strauma í tónlist og hefur 
tónlist þeirra til dæmis verið gefin út í „remixi“ 
nokkurra plötusnúða af yngri kynslóðinni. Huun 
Huur Tu eru stoltir af tónlist sinni og telja að hún 
höfði til allra.

Frægðarsól barkasöngvaranna í Huun Huur Tu hefur risið jafnt og 
þétt á undanförnum árum og í ár gefst Íslendingum í fyrsta sinn tækifæri 
til að heyra þennan merkilega söng á tónleikum. Í tónlistinni býr kraftur 
sem best fær notið sín á sviði enda sviðsframkoma hljómsveitarinnar 
hvort tveggja í senn óvenjuleg og framandi. Nafnið Huun Huur Tu vísar 
til sólarupprásarinnar og þýðir drifkraftur sólarinnar.

Afkomendur Gengis Khan

„... tónlistarkraftaverk“
New York Times
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Huun Huur Tu
The remote region of Tuva, one of the new 
countries formed with the dissolution of the 
U.S.S.R., has produced one of the world’s 
most unusual vocal groups, Huun-Huur-
Tu. Masters of the throat singing style of 
xoomei, in which a vocalist produces two 
or three notes simultaneously, the group has 
been warmly received by an international 
following. According to Jazz Times, “a rustic 
joyousness and unadulterated expresiveness 
come out of these musicians”. Analyzing 
Huun-Huur-Tu’s music, The Chicago Tribune, 
wrote, “it is unfamiliar yet very accessible, an 
other-worldly but deeply spiritual music that 

is rooted in the sound of nature”. Dirty Linen 
took a similar view, claiming, “this music 
is both very spiritual and down to earth, 
grounded in a strong sense of place, yet its 
appeal is universal”. In addition to recording 
their own albums, the members of Huun-
Huur-Tu have contributed their unique vocals 
to albums and/or performances by Frank 
Zappa, The Chieftains, Johnny “Guitar” 
Watson, The Kronos Quartet among others.

Venue Club Nasa.
Time May 15 and 16 at 9 Pm
Miðaverð / Admisson 3200

„Söngvarinn 
er Pavarotti 

barkasöngsins“
Newsweek
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Stomu Yamashita, sem iðulega er ritað 
Yamash’ta eða einfaldlega Yamashta að 
vestrænum hætti, er með þekktustu slagverks-
leikurum Japans. Hann vakti snemma athygli 
fyrir slagverksleik og er hann var sextán ára 
gamall fékk hinn kunni hljómsveitarstjóri Seiji 
Ozawa hann til að leika með Þjóðarsinfóníunni 
japönsku.

Hann stundaði nám í Kyoto og síðar við 
Berklee-djassskólann í Boston, þar sem 
hann lærði djasstrommuleik, en þrátt fyrir 
yfirburðatækni og næman skilning á tónlist 
fann hann ekki það sem hann leitaði að í 
tónlistinni. Í Bandaríkjunum lék hann með 
fjölda tónlistarmanna í framúrstefnudjassi og 
nútímaklassík, en var ekki sáttur við útkomuna. 
Hann fluttist því næst til Englands og fékk 
þangað Red Buddha-leikhópinn, hóp 35 
japanskra leikara og dansara, sem hann samdi 
tónlist fyrir og stýrði á ferð um Evrópu sumarið 

1972 og fram í ársbyrjun 1973. Tónlistin við 
verkið sem flutt var, The Man of the East, kom út 
á plötunni Red Buddha of Red Buddha Theatre 
Fame sem hefur að geyma verk eftir Yamash’ta 
sem hann flytur einn, leikur á slagverk og 
hljómborð.

Hann tók einnig upp plötu með hljómsveit sinni 
East Wind, sem skipuð var auk hans Hugh 
Hopper, Gary Boyle og Brian Gascoigne, og 
aðra plötu með hljómsveitinni Go með ekki 
minna samsafni stórmenna í tónlist, Klaus 
Schulze lék á hljómborð, Michael Shrieve á 
slagverk, Steve Winwood á hljómborð og söng 
einnig, Al DiMeola lék á gítar og einnig þeir 
Chris West, Pat Thrall, Julian Marvin og Bernie 
Holland, svo dæmi séu tekin, en sjálfur lék 
Yamash’ta á hljóðgervla og slagverk. Samhliða 
þessu samdi Yamash’ta kvikmyndatónlist og tók 
upp plötur einn síns liðs.

Stomu Yamash’ta er tónlistarmaðurinn sem sagður er hafa breytt ímynd 
slagverksins. Hann kemur fram á Listahátíð og tekur þátt í frumflutningi á 
mögnuðu nýju verki eftir Ragnhildi Gísladóttur tónlistarmann sem hlotið 
hefur heitið Bergmál. Sjón semur textann við verkið.

Bergmál

Skálholtsdómkirkja
21. maí kl. 13:30

Langholtskirkja
24. maí kl. 20:00

Fram koma
Stomu Yamash’ta
Ragnhildur Gísladóttir
Sjón
Sigtryggur Baldursson
Barna- og kammerkór 
Biskupstungna
Skólakór Kársness 

Stjórnendur
Þórunn Björnsdóttir 
kórstjóri og Hilmar Örn 
Agnarsson organisti í 
Skálholtsdómkirkju

„Maðurinn sem breytti 
ímynd slagverksins“

Time Magazine
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Sjón (Sigurjón B. 
Sigurðsson) fæddist í 
Reykjavík 27. ágúst 

1962. Hann hóf rithöfundarferil sinn ungur sem 
ljóðskáld og kom fyrsta ljóðabók hans, Sýnir, út 
1978 en fyrr sama ár gaf hann út einblöðung 
með þremur ljóðum.  
Sjón var einn af stofnendum súrrealistahópsins 
Medúsu og varð snemma áberandi í listalífi 
Reykvíkinga. Hann hefur sent frá sér fjölda 
ljóðabóka, fjórar skáldsögur, hefur skrifað 
leikrit og gefið út efni fyrir börn.  
Samhliða rithöfundarferlinum hefur Sjón tekið 
þátt í myndlistasýningum og tónlistarviðburðum 
af ýmsum toga. Hann hefur meðal annars 
starfað með Björk, samið með henni tónlist, 
texta og tónlistarmyndbönd, þar á meðal texta 
við tónlist hennar í mynd Lars Von Trier, Dancer 
in the Dark (2000). Hann bjó og starfaði um 
skeið í London. 
Ljóð eftir Sjón hafa verið þýdd á Norður-
landamál og ensku og skáldsaga hans Augu 
þín sáu mig hefur komið út á sænsku, dönsku 
og norsku. Framhald hennar, Með titrandi 
tár, kom út á sænsku 2004. Hann hlaut 
Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs 2005 
fyrir nýjustu skáldsögu sína, Skugga-Baldur.

Tónlistin sem Yamash’ta fékkst við á þessum 
tíma var óhemju fjölbreytt. 
Margt af því sem hann samdi og tók upp 
jaðraði við nútímaklassík, oftar en ekki flutt á 
klassísk hljóðfæri, annað var bræðingsdjass 
sem var í örri þróun á þessum tíma, og enn 
annað það sem menn tóku síðar að kalla 
nýaldartónlist eða ambient-tónlist – einskonar 
íhugun á japanskri slagverkshefð. Hann samdi 
einnig talsvert af kvikmyndatónlist og tónlist 
hans við The Man who Fell to Earth eftir Nicolas 
Roeg vakti mikla athygli.

Þrátt fyrir velgengnina var Yamash’ta ekki 
sáttur við líf sitt, fannst vanta í það inntak, og á 
endanum sagði hann skilið við umheiminn og 
gekk í búddaklaustur í Kyoto.  Þetta var árið 
1980, en þremur árum síðar var hann aftur 
kominn á kreik, búinn að finna nýtt jafnvægi í 
lífinu eins og heyra mátti á plötunni Sea and 
Sky, en á henni vinnur hann með slagverk, 
hljóðgervla, strengjahljóðfæri og umhverfishljóð.

Eftir að Yamash’ta sneri aftur í tónlistina hefur 
hann verið afkastamikill sem forðum en nú 

á fleiri sviðum en áður, ekki bara raftónlist, 
kvikmyndatónlist og nýklassík heldur hefur hann 
einnig samið balletttónlist og ýmis verk sem 
reyna á þanþol hefðarinnar, meðal annars stór 
verk fyrir margmiðlun og hljómsveit. Ýmsir hafa 
og sóst eftir því að fá hann til að flytja verk sín, 
til að mynda Toru Takemitsu á meðan hann lifði 
og Peter Maxwell Davies. Klausturdvölin hefur 
haft þau áhrif á tónlist Yamash’ta  að hún er nú 
helguð baráttu fyrir friði í heiminum. 
Hann hefur smíðað nokkuð af 
slagverkshljóðfærum og flytur með sér hingað 
til lands steinahörpu sem búin er til úr þriggja 
milljón ára gömlum steinum.

Verkið sem Stomu Yamash’ta tekur þátt í að 
skapa og flytja heitir Bergmál. Tónlistin er eftir 
Ragnhildi Gísladóttur og Sjón semur textann. 
Flytjendur auk  Stomu Yamash’ta, Ragnhildar 
og Sjóns verða Sigtryggur Baldursson, Barna- 
og kammerkór Biskupstungna og Skólakór 
Kársness. Stjórnendur verða Þórunn Björnsdóttir 
kórstjóri og Hilmar Örn Agnarsson organisti í 
Skálholtsdómkirkju.

     Árni Matthíasson.

Ecco 
Famous Japanese 
composer recussionist, 
Stomu Yamash’ta, works 
together with the Iceland 
poet and musician 
Sjón, vocalist Ragga 
Gísla, percussionist 
Sigtryggur Baldursson 
and two Icelandic choirs. 
Choirmaster: Þórunn 
Björnsdóttir. Organist: 
Hilmar Örn Agnarsson. 
Premiere of new work by 
Ragga Gísla, Ecco.

Stomu Yamash’ta began 
lessons at the age of 
five under the influence 
of his father. Becoming 
fascinated by percussion 
instruments he went 
to Juilliard School as 
scholarship student. 
He has performed as 
percussionist with world 
major orchestras such 
as Berlin Philharmonic 
Orchestra and the Chicago 
Orchestra, through which 
he established himself as a 
world master of percussion 
at an early age, earnig 
the title; “The man Who 
Changed  Percussion’s 
Image”.

Yamash’ta has received 
numerous awards as well 
as invitations to various 
performances while 
actively pursuing his career 
as a musician and artistic 
director worldwide.

Venues
Skálholtsdómkirkja Church
Langholtskirkja Church
Time
May 21 at 13:30 pm and 
May 24 at 8 pm
Miðaverð / Admission 
3000

Ragnhildur Gísladóttir er löngu orðin 
þekkt bæði hér heima og erlendis sem 
söngkona og leikkona. Einstök rödd hennar og 
söngtækni skipa henni í fámenna úrvalssveit 
sérstæðra söngkvenna á borð við Kate Bush 
og Ninu Hagen. Ragga stofnaði fyrstu íslensku 
kvennahljómsveitina, Grýlurnar, en gekk svo 
til liðs við hljómsveitina Stuðmenn. Hún er 
mikilvirkur tónlistarmaður og hefur gefið út 
fjölda hljómplatna og –diska, þar á meðal hinn 
stórfenglega „Rombigy“,  „Ragga and the Jack 
Magic Orchestra“, „Ragga and the Human 
Body Orchestra“ (en sá diskur var tilnefndur sem 
hljómplata ársins af þýskum gagnrýnendum árið 
2001) og „Baby”. 
Á ferli sínum sem leikkona hefur hún tekið 
þátt í fjölda söngleikja og leikrita og nú síðast 
Hedwig, auk þess að semja tónlist fyrir leikhús. 
Ragga lék eitt aðalhlutverkanna í kvikmyndunum 
Með allt á hreinu, Karlakórinn Hekla, Hvítir 
mávar og Ungfrúin góða og húsið, sem var 
framlag Íslendinga til Óskarsverðlaunanna árið 
1999.
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Steiktar tígrisrækjur með krabbakúlu á lárperumauki og balsamic vinaigrette
Fried tigershrimps and crab on avocado pouré with balsamic vinaigrette

Steiktur lambahryggvöðvi með ólífuhjúp, hvítlaukspolenta og tómat-basil sósu
Fillet of lamb with olive crust, garlic polenta and tomato-basil sauce

Súkkulaðimús með heitum jarðarberjum og appelsínusorbet
Chocolate moussé with warm strawberries and orange sorbet

Verð 4.290.-kr.

HÓTEL BORG
Pósthússtræti 11 - 101 Reykjavík -  sími: 551 1440 
Borðapantanir í síma 551 1247
restaurant@restaurant.is - www.hotelborg.is
Opið alla daga: 07:00 - 23:30

ListahátíðartilboðListahátíðartilboð
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Tjónavakt   Vi›skiptavinir Sjóvá hafa a›gang a› tjónavakt allan sólarhringinn í síma 800 7112 ver›i fleir fyrir stórfelldu eignatjóni.

Öll eigum vi› fla› sameiginlegt a› vilja fá
meira af flví sem okkur finnst jákvætt í lífinu.
fiess vegna tryggjum vi› hjá Sjóvá a› vi›skiptavinir
okkar fái meira ef fleir eru í Stofni.

fiú fær› meiri vernd, flú fær› meiri frí›indi
og flú fær› meiri fljónustu ef flú ert í Stofni.

• 10% endurgrei›sla af i›gjöldum ef flú ert tjónlaus.

• Barnabílstólar til leigu e›a kaupa á sérlega gó›um kjörum.

• Frí flutningstrygging fyrir búsló› í flutningi innanlands.

• Allt a› 20% líftryggingarauki án endurgjalds.

• Sérlega hagstæ› kjör á bílalánum.

Auk hagstæ›ra kjara á i›gjöldum
standa flér til bo›a ‡mis önnur frí›indi:

frí›indi ...
meiri

Stofn – fá›u meira
Njóttu lífsins – áhyggjulaus

440 2000 • www.sjova.is
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Mynd á þili
Þjóðminjasafnið

16. maí kl. 16:00

Mynd á þili heitir sýningin sem Þjóðminjasafn 
Íslands efnir til á Listahátíð. Á sýningunni 
verða valdir gripir eftir u.þ.b. 15 listamenn 
sem störfuðu fyrr á öldum, þar á meðal Gísla 
Guðbrandsson frá aldamótunum 1500,  þá 
Guðmund Guðmundsson frá Bjarnastaðahlíð, 
Illuga Jónsson bónda í Nesi við Eyjafjörð og 
Þórð Þorláksson Hólabiskup á 17. öld, séra 
Hjalta Þorsteinsson í Vatnsfirði er starfaði 
frá aldamótum 1700 til dauðadags 1754,  
vatnslitamyndir eftir Svefneyjabræður, þá 
Eggert Ólafsson og Jón, frá miðri 18. öld og 
norðlensku feðgana Hallgrím bónda Jónsson og 
Jón málara og sunnlenska listamanninn Ámunda 
Jónsson er allir störfuðu á seinni hluta 18. aldar.
Sýningarhöfundur er Þóra Kristjánsdóttir 
listfræðingur á Þjóðminjasafni Íslands. 

A Painting on a Panel
Early Icelandic Painters
During the Reykjavík Arts Festival, the National 
Museum of Iceland will open to the public its 
little-known treasure of visual art from the 15th 
to the 18th century.
The exhibition includes paintings on panel, 
paper and canvas and decorative and religious 
objects out of wood and bone.
Curator is Thóra Kristjánsdóttir, art historian at 
the National Museum.
Þóra is also the author of a comprehensive 
study on early Icelandic painters which will be 
published on this occasion.
Venue The National Museum of Iceland
Time May 16 at 4 pm 
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Glæný leikrit eftir fjóra þýska höfunda 
hafa verið þýdd á íslensku og verða kynnt 
fyrir almenningi með leiklestrum á nýja 
sviði Borgarleikhússins. Leikarar Leikfélags 
Reykjavíkur og nemendur leiklistardeildar LHÍ 
leiklesa. Höfundarnir fjórir, þau Marius von 
Mayenberg, Ingrid Lausund, Falk Richter og 
Theresia Walser, verða viðstaddir og á eftir 
verður boðið upp á umræður. Samstarfsverkefni 
með Borgarleikhúsi og Listaháskóla Íslands.  
Leikstjórar: Egill Heiðar Anton Pálsson og 
Guðjón Pedersen.

New plays by four German authors; Marius 
von Mayenburg, Ingrid Lausund, Falk Richter 
and Theresia Walser, will be introduced in 45 
minutes rehearsed readings at Reykjavík City 
Theatre. The four authors will attend and take 
part in public discussions. A co-production 
of the Reykjavík City Theatre and the Iceland 
Academy of the Arts.

Venue Reykjavík City Theatre 
Time May 17 and 18 at 5 pm
Ókeypis aðgangur / Free admission

Borgarleikhús
17. og 18. maí
kl. 17:00

Autobahn
Falk Richter
Unter Eis
Þýð. Hafliði Arngrímsson 

Ingrid Lausund 
Banscheibenvorfall 
Þýð. Jórunn Sigurðardóttir 

Theresia Walser 
Wandernutten 
Þýð. Bjarni Jónsson 

Marius von 
Mayenburg
Eldorado 
Þýð. María Kristjánsdóttir 

190x130_Epli-Appelsinur.FH11   Tue Feb 15 16:33:38 2005      Page 1

Composite
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Franskir samstarfsaðilar eru Les Hivernales 
d’Avignon, alþjóðleg nútímadanshátíð, 
en Les Hivernales áttu frumkvæðið að 
samstarfsverkefninu. Verkið sem kemur frá 
Frakklandi er eftir William Petit og dansað af 
dansflokknum hans, Rialto Fabrik Nomade.  
Rialto Fabrik Nomade er framsækinn 
dansleikhús flokkur sem leggur áherslu á nýja 
sköpun, tengingu ólíkra listgreina og gagnvirk 
samskipti við áhorfendur. Sýning í Nasa 27. 
maí kl. 20:00.

Finnskur samstarfsaðili eru „City of Helsinki 
Cultural Office“ Dansflokkurinn Nomadi 
Productions mun sýna verk Arja Raatikainen og 
Alpo Aaltokoski, en flokkurinn er einn þekktasti 

nútímadansflokkur Finnlands. Snerting, hugsanir 
og minningar er kjarni finnsku verkanna. Sýning 
í Borgarleikhúsinu 29. maí kl. 17:00. 

Tékkneskur samstarfsaðili er Tanec Praha, 
International Festival. Dansverkin frá Tékklandi 
eru tvö, annað eftir Karine Pointes og heitir 
Mi non sabir þar sem fjórir einstaklingar eru 
á sama svæðinu án þess þó að vera saman.  
Samskipti sem snúast um að tengjast engum 
böndum af ótta við að verða skilinn eftir. Night 
Moth er hitt verkið, en það er unnið af Petru 
Hauerova. Um er að ræða sólóverk. „Stundum 
þurfum við að losa okkur við fjötra samfélagsins 
til að geta séð hver við sjálf erum.” Sýning í 
Borgarleikhúsinu 29. maí kl. 20:00.

Nasa
27. maí

kl. 20:00

Borgarleikhúsið
29. maí

kl. 17:00 og 20:00

Danshátíð á  Listahátið
Íslenski dansflokkurinn býður í samvinnu við Listahátíð í Reykjavík, upp á 
sýningar þriggja úrvals dansflokka frá Finnlandi, Tékklandi og Frakklandi. 
Sýningarnar eru hluti af Evrópuverkefninu Trans danse 2003-2006. Alls eru það 
átta þjóðir með Íslandi, sem taka þátt í verkefninu. Árið 2005 verða sýnd verkin 
frá Íslandi og Slóveníu, Finnlandi, Tékklandi og Frakklandi. Árið 2006 munu 
Íslendingar fá tækifæri til að sjá verkefnin frá Danmörku, Póllandi og Belgíu.

Miðaverð
Admission 2500
Á allar sýningarnar /
For all three dance projects 
5500

Trans Danse Europe 2003–2006
Three separate dance projects will be performed 
as a part of Trans Danse Europe 2003–2006, 
a European network of eight cities supported 
by the Cultural 2000 program of the European 
Commission. Co-organized by Iceland Dance 
Company. Performance of Rialto Nomade 
Fabrik from France at Club Nasa, May 27th 

at 8 pm May  29th, Nomadi Productions from 
Finland at 5 pm and Karine Ponties and Petra 
Hauerova from The Czech Republic at 8 pm 
Venue: Reykjavík City Theater.

Venues Nasa / Reykjavík City Theater
Time May 27 at 8 pm May 29 at 5 and 8 pm
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Fado-tónlist er Portúgölum svipað og blúsinn 
er þeldökkum Ameríkönum, tangóinn er 
Argentínumönnum og flamengó Spánverjum.
Mariza fæddist í Mósambík en ólst upp 
í Portúgal þar sem foreldrar hennar ráku 
veitingahús sem var frægt fyrir fado-tónlist. 
Stúlkan hóf ung að syngja blús, djass og fönk 
en um tvítugt vaknaði áhugi hennar á fado 
og síðan hefur hún helgað sig þeirri hefð og 
endurreisn hennar. Í dag er Mariza sannkölluð 
díva og óumdeilanlegur arftaki sem drottning 
fado-tónlistarinnar. Í fylgd með söngkonunni er 
fjölmenn hljómsveit þar sem valinn maður er við 
hvert hljóðfæri.
Vinsældir og frægð Marizu hafa aukist mikið 
undanfarin ár og hún ferðast vítt og breitt um 
heiminn til að kynna tónlist sína. Tímaritið 
Billboard sagði í umfjöllun sinni um Mariza 
„að rödd hennar væri stórkostlegt hljóðfæri og 

raddbeitingin kröftug . . . Mariza er rísandi 
stjarna,“ og Time Out í New York sagði að 
„treginn í rödd hennar gerði það að verkum að 
dapurleikinn verður heillandi“. Mariza var kosin 
rödd fado aldamótaárið 2000 af hlustendum 
portúgalska ríkisútvarpsins og hún hlaut 
heimstónlistarverðlaun BBC árið 2003.
Uppruna fado má rekja til þess tíma er Portúgal 
var nýlenduveldi. Við upphaf nítjándu aldar 
höfðu innflytjendur með afrískan og brasilískan 
bakgrunn komið sér fyrir í Alfama eða Mourania, 
fátækrahverfum Lissabon. Sér til skemmtunar 
safnaðist fólkið saman á börum eða úti á götu 
í söng og dansi. Söngurinn kallaðist lewd en 
dansinn lundum og úr þeim jarðvegi öl- og 
hóruhúsa spratt fado. Elstu upptökur af fado eru 
frá því árið 1910 en síðan hefur tónlistin þróast 
í nokkrar mismunandi áttir og í dag er hún orðin 
að þjóðartónlist Portúgala.

Mariza
„Ein mest

spennandi rödd 
heimstónlistarinnar

í dag“
Afropop Worldwide

Broadway
27. og 28. maí 

kl. 21:00

Hin einkar glæsilega portúgalska fadosöngkona Mariza, sem fyrir 
nokkru hlaut BBC-verðlaunin fyrir heimstónlist, hefur unnið hug og hjörtu 
heimsbyggðarinnar á aðeins örfáum árum. Hún syngur af einstakri 
innlifun og er ekki að ósekju kölluð drottning fado-tónlistarinnar. Hafa 
tónlistargagnrýnendur talað um endurkomu glæsileikans.

Sannkölluð díva
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Mariza began singing fado as a child, 
before she could read. Her father sketched out 
little cartoon stories to help her remember the 
lyrics. At the age of five, she would join in the 
spontaneous singing at her parent’s restaurant 
in Mouraria, one of Lisbon’s most traditional 
neighbourhoods.
Mariza was born in Mozambique, but her 
family moved to Portugal when she was a 
baby, giving her plenty of time to get immersed 
directly in the “Fado Houses” where singing 
is part of everyday life. “They all stand on 
emotions”, says Mariza, “Fado is an emotional 
kind of music full of passion, sorrow, jealousy, 

grief, and often satire.”
Mariza is a performer who has it all – charisma, 
stunning looks, a voice to die for and shows 
that deal in musical passion and drama. With 
her heart breaking voice, she performs with 
graceful, dramatic gestures, leaving slender 
wistful notes hanging in the air. Supported by 
her impressive accoustic trio, her voice is a 
gorgeous, evocative instrument and Mariza 
sings with bravura and power.

Venue Broadway
Time 27 and 28 may 9 pm
Miðaverð / Admission 3200 / 3500

www.bluelagoon.com

„Endurkoma glæsileikans”
Guardian

Á fyrstu plötu sinni, Fodo em mim, sem kom út 
árið 2002, söng Mariza nokkur af uppáhalds-
lögum sínum eftir Amáliu Rodrigues, og lög sem 
höfðu haft áhrif á þroska hennar sem söngkonu. 
Platan hlaut einróma lof gagnrýnenda og þótti 
ein besta platan það árið sem gefin var út undir 
heitinu heimstónlist. Ári seinna fylgdi hún plötunni 
eftir með Fado Curvo þar sem hún fer meira 

sínar eigin leiðir og tryggir sér sess sem 
krónprinsessa fado. Þrátt fyrir að fado-tónlist fylgi 
gamalli hefð leggur Mariza áherslu á að hún sé 
ekki safngripur held-ur lifandi tónlistarform og 
leyfir hún sér því að bregða út af vananum og 
fara sínar eigin leiðir. Tónleikarnir með Marizu 
og hljómsveit eru mikið tilhlökkunarefni fyrir alla 
unnendur „heitrar“ tónlistar.
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Dúettinn hefur gefið út einn geisladisk, „Ecoutez 
l’histoire de Lady & Bird“ – Hlustið á sögu Lady 
& Bird – sem hefur fengið frábærar viðtökur 
í Evrópu. Á tónleikunum í Íslensku óperunni 
flytja þau tónlist sína ásamt Monicu Abendroth 
hörpuleikara og íslenskum kór. Kórstjórar eru 
þeir Árni Harðarson og Michael Dravigny. 
Tónleikarnir verða í Íslensku óperunni 28. maí.

Barða þarf vart að kynna fyrir Íslendingum enda 
hefur hann lengi unnið við tónlist hér á landi 
og er líklega þekktastur fyrir hljómsveitina Bang 
Gang. Keren Ann er aftur á móti ekki eins kunn 
hér á landi, en hún býr og starfar í Frakklandi 
þar sem hún gerir það mjög gott, eins og 
reyndar víðar í Evrópu og Bandaríkjunum. 
Keren Ann hefur gefið út fjórar geislaplötur frá 
árinu 2000 og er ein skærasta stjarna Frakka 
um þessar mundir.

Þau Barði og Keren Ann hafa gefið út einn 
geisladisk saman sem dúettinn Lady and Bird 
og heitir hann á frönsku „Ecoutez l’histoire de 
Lady & Bird“ eða „Hlustið á sögu Lady & Bird“. 
Diskurinn hefur fengið frábærar viðtökur og 
stefna þau að því að taka upp meira efni og 
gefa út annan disk á næstu misserum. Tónlist 
þeirra er eins konar blanda af poppi, þjóðlaga- 
og raftónlist. Hún er ljóðræn og draumkennd 
og hrífur fólk í einfaldleika sínum og einlægni. 
Þeim hefur tekist að skapa tæran tón sem minnir 

á hinn saklausa heim barnsins en er jafnframt 
þrunginn angurværð. 
Þau hafa aðeins einu sinni áður haldið sams 
konar tónleika, í Amerísku kirkjunni í París, og 
verður þetta væntanlega í síðasta sinn sem þau 
halda svo viðamikla tónleika, enda eru þau 
bæði mjög upptekin við vinnu sína hvort í sínu 
lagi. 

Lady and bird
Bardi Johannsson and Keren Ann are two 
independent musicians who together form the 
duo Lady and Bird. Bardi is known in Iceland 
as the leader of the band Bang Gang but 
Keren Ann lives in Paris where she is one of the 
most promising stars on the pop music scene. 
Together, as Lady and Bird, they write and play 
innocent and sincere fantasylike music and their 
only album, “Ecoutez l’histoire de Lady & Bird”, 
has received great reviews. Their concert at the 
Icelandic Opera will be the second and last 
performance of their concert at The American 
Church in Paris, held little over a year ago. This 
concert will be at the Icelandic Opera with an 
Icelandic choir. Choirmasters: Árni Hardarson 
and Michael Dravigny. Harp soloist: Monica 
Abendroth.

Venue The Icelandic Opera
Time May 28 at 8 pm
Miðaverð / Admission 2500

Lady and Bird
Íslenska óperan
28. maí kl. 20:00

Barði og ein skærasta poppstjarna Frakka
Tónlistarmaðurinn Barði Jóhannsson, sem við þekkjum úr Bang Gang, og 
söngkonan Keren Ann, sem er ein skærasta poppstjarna Frakka í dag, mynda 
dúettinn Lady and Bird. Þau halda eina tónleika á Listahátíð, þá sömu og slógu 
áður í gegn í Amerísku kirkjunni í París, þar sem verkið var frumflutt sl. haust.

„Platan er einfaldlega 
tær snilld” 

Les inrockuptibles

„Þetta er gimsteinn 
sem maður deilir með 

öðrum“
 rock&folk – desember 

2003

„...Keren Ann og 
Barði Jóhannsson eru 

bæði ástfangin af 
poppinu og tekst að 
skapa sannkallaðan 

töfraheim“ 
Public
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Um sýningarstjórana 

Jessica Morgan er sýningarstjóri á sviði 
samtímalista við Tate Modern–safnið í London, 
þar sem hún annaðist m.a. sýningarnar
Common Wealth og Time Zones. Um þessar 
mundir vinnur hún að yfirlitssýningu á verkum 
Martins Kippenberger, sem halda á í London. 
Morgan var áður yfirsýningarstjóri við 
Samtímalistastofnunina í Boston (ICA) og setti 
þar upp fjölda sýninga, þeirra á meðal fyrstu 
einkasýningar Ólafs Elíassonar og Ellen 
Gallagher í Bandaríkjunum.

Björn Roth er sonur Dieters Roth og var 
trúnaðarvinur og samstarfsmaður listamannsins 
um tuttugu ára skeið. Björn Roth heldur starfi 
föður síns lifandi með því að stjórna sýningum á 
verkum hans, til að mynda nýlegri yfirlitssýningu 
í Schaulagersafninu í Basel og í Museum of 
Modern Art í New York.

Tími rými tilvera

Tími, rými, tilvera er alþjóðleg myndlistarsýning þar sem 
kastljósinu er beint að kraftmiklu lista- og menningarlífi á Íslandi. 
Sýningunni er ætlað að stefna saman nokkrum af fremstu 
samtímalistamönnum myndlistarinnar í dag en kjarni 
sýningarinnar er viðamikil yfirlitssýning á verkum Dieters Roth þar 
sem sjónum er beint að verkum sem tengjast Íslandi á einn eða 
annan hátt. Sýningin Tími rými tilvera hverfist um sýningu Dieters 
og teygir anga sína um landið allt með þátttöku listamanna sem, 
rétt eins og Dieter, leitast við að brjóta niður múrana á milli 
lífsins, listarinnar og efnisins. 

Svissnesk-þýski listamaðurinn Dieter Roth leit á Ísland sem sín 
önnur heimkynni en hann bjó á Íslandi á sjötta áratugnum og setti 
mark sitt á íslenskt listalíf. Um leið kom hann þessu landi á 
mörkum Evrópu og Ameríku á heimskortið sem mikilvægum 
vettvangi framúrstefnulegrar myndlistar. Roth notfærði sér ótal 
aðferðir í listsköpun sinni: hann var meðal annars málari, 
kvikmyndagerðarmaður, ljóðskáld, tónlistarmaður og hönnuður 
en þessi gríðarlegu afköst hans sýna einnig hvernig listræn 
hugsun gegnsýrir jafnt líf hans og umhverfi sem og list. Titillinn 
Tími rými tilvera vísar til þriggja tímabelta sem flæða hvert yfir 
annað. Hann er ramminn utan um listsköpun Roths og mótar um 
leið umgjörðina utan um Listahátíð í Reykjavík 2005. Titillinn 
endurspeglar vel hvers konar verk hafa verið valin til sýningar, og 
öll eru þau undir meðvituðum eða ómeðvituðum áhrifum af 
heildstæðri listsköpun Roths eða þróa hugmyndir hans frekar, 
hvert á sinn hátt.

About the Curators:

Jessica Morgan is curator of contemporary art at Tate Modern, 

London. She was previously chief curator of the Institute of 

Contemporary Art (ICA) in Boston where she curated numerous 

exhibitions including those of Ólafur Elíasson, Carsten Höller, 

and Ellen Gallagher.

Björn Roth is the son of Dieter Roth and was his artistic confidante 

and collaborator for twenty years. Björn Roth continues his 

father’s legacy, managing the ongoing presentation of his work 

in exhibitions such as a recent retrospective at the Schaulager in 

Basel and the Museum of Modern Art, New York.

Roth leit svo á að tími vinnunnar, hugmynda- og 
framkvæmdaferlið, rými vinnustofunnar og öll umgjörð starfs hans 
væru órjúfanleg heild og listaverk í sjálfu sér. Á sama hátt varð 
einkalíf hans, vinir hans og börn og þau mörgu heimili sem hann 
bjó sér á ýmsum stöðum honum bæði innblástur til listsköpunar 
og órjúfanlegur hluti af henni. Efnisheimurinn og hið síkvika 
tímaferli sem hann felur í sér – jafnt í daglegu niðurbroti efnisins 
sem og í yfirgripsmikilli sögu menningar okkar og jarðfræðilegri 
sögu tiltekins staðar – skipar einnig veigamikinn sess í list Roths 
og þar bregður oft fyrir ákveðinni depurð, jafnvel svartsýnislegri 
sýn á tilvist mannsins, sem heyr stöðuga baráttu við að koma 
skipulagi á hverfular efniseindir heimsins og um leið hindra 
óhjákvæmilega hningnun og eyðingu hans.

Á sýningunni er stefnt saman rúmlega þrjátíu íslenskum og 
erlendum listamönnum sem vinna með þau þemu sem sýningin 
setur í öndvegi. Meirihluti þeirra hefur unnið ný verk af þessu 
tilefni, verk sem hæfa kringumstæðunum og eru unnin í anda 
höfundarverks Roths og með sértæka þætti í umhverfi Íslands í 
huga. Roth lagði ríka áherslu á samvinnu og því er við hæfi að 
tefla saman mörgum sýningarstöðum til að taka þátt í þessu 
metnaðarfulla verkefni, sem fer ekki aðeins fram í Reykjavík 
heldur nær hringinn í kringum landið og myndar kort af helstu 
listasöfnum Íslands.

Jessica Morgan
sýningarstjóri myndlistarþáttar Listahátíðar í Reykjavík

Listahátíð í Reykjavík 2005 / 
Reykjavík Arts Festival 2005
www.listahatid.is / www.artfest.is
Miðasala í Bankastræti (sjá síðu 64) / 
Box Office at Bankastræti
Sérstakur vefur um myndlistina 
www.timirymi.is / 
Special website on the visual arts 
www.timirymi.is
Visitor information at www.visitreykjavik.com

  
Sérstök sýningarskrá um myndlistarþátt 
Listahátíðar í Reykjavík verður gefin út eftir að 
hátíðin hefst. Special catalogue about visual arts 
at Reykjavík Arts Festival 2005 will be published 
after the Festival opens. 

Útgefandi/ Publisher: Eidar Art Center
Aðalstyrktaraðili sýningarskrárinnar / Catalogue 
Main Sponsor: Kaupthing Bank
Aðrir styrktaraðilar / Other catalogue sponsors: 
IKEA, 66°North, Oddi Printing Co.

Jessica Morgan

Björn Roth
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Reykjavík
Listasafn Reykjavíkur 
(Reykjavík Art Museum) Tryggvagata 17
Listasafn Íslands 
(The National Gallery of Iceland) Fríkirkjuvegur 7
Gallerí 100° Bæjarháls 1
Nýlistasafnið 
(The Living Art Museum) Laugavegur 26
Safn Laugavegur 26
Gallerí i8 Ingólfsstræti 8
101 gallery Hverfisgata 18a
Listasafn ASÍ (ASÍ Museum) Freyjugata
Kling og Bang Laugavegur 23
Vatnstankarnir við Háteigsveg 
(Water tanks by Háteigsvegur)
Viðey (Videy Island)
Elliheimilið Grund (Grund old people’s home)

Nágrannasveitarfélög / Surrounding communities
Hafnarborg Hafnarfjörður. Strandgata 34
Gerðarsafn Kópavogur. Hamraborg 4

Úti á landi / Around Iceland
Listasafnið á Akureyri (Akureyri Art Museum)
Listasafn Árnesinga, Hveragerði (The Árnesinga Art Museum)
Slunkaríki, Ísafjörður
Edinborgarhúsið, Ísafjörður  
Skaftfell, Seyðisfjörður 
Dagsbrún, Skógar undir Eyjafjöllum 

Passar sem gilda á allar myndlistarsýningar 
Listahátíðar í Reykjavík 2005 frá 14. maí til 5. júní 
verða til sölu frá og með 1. maí á eftirtöldum stöðum: 
Miðasölu Listahátíðar í Reykjavík, Bankastræti 2  
Listasafni Reykjavíkur, Listasafni Íslands og 
Upplýsingamiðstöð ferðamanna, Ingólfsnaust
(sjá bls. 64).
Verð: 1000 kr.

Reykjavík og nágrenni
(Reykjavík and surrounding communities)

Akureyri

Hveragerði

Ísafjörður

Skógar undir Eyjafjöllum

Seyðisfjörður

Vestmannaeyjar
(Westman islands)

A pass, valid for all the exhibitons during the Festival period, 
May 14 – June 5, will be for sale from May 1, but not on the 
Internet. The pass is for sale at Reykjavík Arts Festival, 
Reykjavík Art Museum, The National Gallery of Iceland and 
at the Tourist Information Centre in Reykjavík, 
www.visitreykjavik.is 
Price: 1000 kr.



32

Lest
Dieter Roth 
14. maí – 21. ágúst

Sonur listamannsins, Björn Roth, er stjórnandi 
sýningarinnar. Markmið hans er að gefa 
raunsanna mynd af listamanninum og ferli hans 
í gegnum fjölbreytt val verka á sýninguna, 
þeirra á meðal bókverka, grafíkmynda, 
málverka og innsetninga. Auk þess mun Dieter 
Roth akademían, sem samanstendur af fjölda 
vina og félaga listamannsins, ásamt nemendum 
við akademíuna, leggja sitt fram til 
sýningarinnar í porti Listasafns Reykjavíkur – 
Hafnarhúsi. Þá mun bókaverslunin Boekie 
Woekie frá Amsterdam verða sett upp í 
Hafnarhúsinu sem hluti sýningarinnar. Dieter 
Roth var fæddur 1930 í Þýskalandi, og ólst þar 
upp. Á fullorðinsárum bjó hann ýmist í 
Þýskalandi, Sviss eða á Íslandi. Þótt hann hafi í 
upphafi stundað nám í grafískri hönnun gerði 
hann tilraunir sínar í frjálsri tjáningu og 
listsköpun í fjölda miðla, þar á meðal í tónlist, 
ljóðlist og myndlist. Allur listferill hans 
einkenndist öðru fremur af tilraunastarfsemi á 
öllum sviðum. Þegar hann vann í 
Kaupmannahöfn á sjötta áratugnum kynntist 
hann íslenskri konu, Sigríði Björnsdóttur, og 
með henni flutti hann til Íslands og stofnaði 

fjölskyldu. Þau hjónin slitu um síðir samvistum en 
tengsl listamannsins við Ísland voru engu að 
síður sterk allt til æviloka.

Dieter Roth er einn áhrifamesti listamaður sinnar 
kynslóðar. Á síðustu árum hafa verið haldnar 
gríðarstórar yfirlitssýningar á verkum hans 
beggja vegna Atlantshafsins. Sýningin Lest mun 
að hluta til beina athyglinni að sambandi 
Dieters Roth við Ísland og rannsaka þau áhrif 
sem það samband hafði á verk hans. Til að 
leggja áherslu á mikilvægi listamannsins er 
sýningin afar umfangsmikil, og fer fram á 
þremur stöðum í Reykjavík: í Listasafni 
Reykjavíkur – Hafnarhúsi, Listasafni Íslands og 
Galleríi 100° í höfuðstöðvum Orkuveitu 
Reykjavíkur.

Á Eiðum verður sýnd röð ljósmynda sem Dieter 
Roth tók af öllum verslunum  við hringveginn, 
sem var opnaður árið 1974. Ljósmyndir Roths 
verða til sýnis í  færanlegum skúr sem er 
eftirlíking af verslununum sem hann myndaði. 
Þessi sýning verður opnuð á Eiðum en flyst 
síðan meðfram hringveginum yfir sumarið.

Yfirskrift sýningarinnar, Lest, er tilvísun í orð sem Dieter Roth viðhafði sjálfur um verk 

sín á sýningum; verkin ferðast vítt og breitt líkt og lest, en samsetning farþeganna 

breytist sífellt eftir því sem þeir stíga um borð eða yfirgefa lestina á leiðinni.

Þó að lestarstjórinn sem hóf ferðina – listamaðurinn sjálfur – sé horfinn á braut

heldur lestin áfram ferð sinni. 
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Dieter Roth – Train

Reykjavík Art Museum
National Gallery of Iceland
“I would call myself an inventor of machines that 
are meant to entertain (or inspire) feelings (or 
thoughts) that help to digest this Central European 
civilisation wading in junk.”
Dieter Roth.

In the 1950s, Swiss/German artist Dieter Roth made Iceland his 
home. This international exhibition brings attention to Iceland as a 
site of cultural production and represents the first major exhibition 
of the work of Dieter Roth in his adopted homeland. Roth was 
copious in his chosen media: amongst other activities, he was a 
painter, filmmaker, poet, musician and designer. The exhibition 
takes place at three Reykjavík venues. On display are some of his 
famous installations, book works, graphic works and paintings. 
Among other international artists participating in the exhibition 
are Fischli & Weiss and the Dieter Roth Academy. The Boekie 
Woekie bookshop has Dieter Roth’s books on offer and will set up 
a department in connection with the exhibition. 
The curator is the artist’s son, Björn Roth. 

Additional exhibitions of work by Dieter 
Roth will include:

Eidar A travelling shed will show the work “Shops at R oad 1”. 
Starting at Eidar the shed will later move along road 1, around 
Iceland showing photographs of all road shops.

Train
Public Programs.

Collapsing Boundaries
Monday, May 16, 2pm
Reykjavik Art Museum – Hafnarhús
Artists participating in Material Time/ Work Time/ Life Time 
respond to the work and influence of Roth and discuss the 
artist’s interest in collapsing the boundaries between art, life and 
materiality. Moderated by Hans Ulrich Obrist. In English.

Me, Myself, and I
Monday, May 16, 4pm
Reykjavik Art Museum – Hafnarhús
Artists participating in Material Time/ Work Time/ Life Time 
respond to the biographical impulse in Roth’s work and their own 
performative projects. Moderated by Jens Hoffmann. In English.

Curators Talk
Curator Björn Roth leads a tour of the exhibition.
National Gallery of Iceland, Sunday, May 22, 2pm
Reykjavik Art Museum – Hafnarhús, Sunday May 29, 2pm 

Lecture
National Gallery of Iceland 
Saturday, May 28, 11am
Adalsteinn Ingólfsson, art historian and Director of The Icelandic 
Museum of Design and Applied Art, gives a talk on the art of 
Dieter Roth.

During the exhibition period the museums organize lectures, classes 
and workshops. The museums offer engaging tours that stimulate 
discussion about the art of Dieter Roth as well as family programs 
and curator’s talks. Private guided tours are available upon request 
meeting your group’s special interests.

Lest
Dagskrá á Listahátíð

Af-Mörkun
Mánudag 16. maí kl. 14
Listasafni Reykjavíkur – Hafnarhúsi
Listamenn sem eiga verk á sýningunni Tími, 
rými, tilvera fjalla um verk og áhrif Dieters 
Roth og ræða hugmyndir hans um mörkin 
á milli listarinnar, lífsins og hins efnislega. 
Stjórnandi umræðna Hans Ulrich Obrist.

Ég um mig frá mér til mín
Mánudag 16. maí kl. 16
Listasafni Reykjavíkur – Hafnarhúsi
Listamenn sem eiga verk á sýningunni Tími, 
rými, tilvera ræða verk Dieter Roth og fjalla 
um sjálfsævisögulega þætti í verkum hans 
og eigin gjörninga. Stjórnandi umræðna 
Jens Hoffmann.

Sýningarstjóraspjall
Sýningarstjórinn, Björn Roth, annast 
leiðsögn um sýninguna. 
Listasafni Íslands sunnudaginn 22. maí 
kl. 14:00
Listasafni Reykjavíkur - Hafnarhúsi 
sunnudaginn 29. maí kl. 14:00. 

Fyrirlestur
Listasafni Íslands
Laugardag 28. maí kl. 11:00 
Fyrirlestur um Dieter Roth. Aðalsteinn 
Ingólfsson, listfræðingur og forstöðumaður 
Hönnunarsafns Íslands.

Listsmiðjur fyrir alla 
Listasafni Reykjavíkur – Hafnarhúsi 
Í listsmiðjunum verður unnið út frá 
verkum Dieters Roth, list hans könnuð og 
sköpunargleði þátttakenda virkjuð. Þar 
gefst kostur á nálgun við list Dieters sem 
er einstök og gefur óteljandi möguleika 
til túlkunar, úrvinnslu og upplifunar. 
Listsmiðjurnar eru haldnar í samstarfi 
Listasafns Reykjavíkur og Myndlistaskólans 
í Reykjavík. Leiðbeinendur eru 
myndlistarmenn úr hópi kennara skólans. 

Listsmiðjur fyrir börn
Laugardaga kl. 11:00–15:00
21. maí 6–9 ára  
28. maí 10–12 ára 
4. júní 13–16 ára   
Þátttökugjald er kr. 3.300. 
Hádegisverður innifalinn. 

Listmiðjur fyrir börn og fullorðna
Sunnudaga 22. maí, 28. maí og 4. júní, 
kl. 13:00–15:00
Þátttökugjald er kr. 1.000 
(sama verð fyrir börn og fullorðna). 

Skráning í Listasafni Reykjavíkur 
í síma 590 1200 og um netfang 
fraedsludeild@reykjavik.is eða í 
Myndlistaskólanum í Reykjavík í síma 
551 1990. Skrifstofa skólans er opin alla 
virka daga frá 13–17 
www.myndlistaskolinn.is.

TÍNATÝNA
Fjársjóðsleit fyrir börn 
Listasafn Íslands, Listasafn Reykjavíkur 
– Hafnarhúsi og Galleríi 100° 
Fjársjóðir geta leynst víða og það 
sem einum finnst rusl er öðrum manni 
dýrgripur. Þátttakendur skrá sig til leiks 
og fá um leið tösku sem fylla má af 
allskyns dýrgripum. Þegar komið er á 
sýninguna fá þátttakendur einn hlut á 
hverjum sýningarstað. Hlutinn má nota 
til að kynnast betur verkum Dieters 
Roth, sýningarstað eða jafnvel öðrum 
sýningargestum. Taskan og munirnir 
verða skemmtilegir minjagripir um Lest og 
Listahátíð í Reykjavík 2005. 
Skráning í afgreiðslum Listasafns Íslands, 
Listasafns Reykjavíkur – Hafnarhúsi og 
Galleríi 100°. Þátttökugjald er kr. 1.100.

Leiðsögn 
Listasafn Íslands, Listasafn Reykjavíkur 
– Hafnarhúsi.
Sunnudaga kl. 14:00 og kl. 16:00
Á meðan Listahátíð stendur bjóða söfnin 
upp á leiðsögn um sýninguna.
Sunnudagana 15., 22., 29. maí
og 5. júní.

Hádegisleiðsögn 
Þriðjudaga kl. 12:10
Meðan á Listahátíð stendur bjóða söfnin 
upp á stutta hádegisleiðsögn um einstaka 
hluta sýningarinnar.
Þriðjudagana 17., 24. og 31. maí.

Á söfnunum er tekið á móti skólahópum 
alla virka daga.

Hægt er að panta sérstaklega leiðsögn 
fyrir hópa, nánari upplýsingar veita 
fræðsludeildir safnanna. 

Upplýsingar og bókanir
Listasafn Íslands
Sími: 515 9600

Listasafn Reykjavíkur
Sími: 590 1200
Netfang: fraedsludeild@reykjavik.is

Reykjavík Art Museum – Hafnarhús 
is open 10 am – 5 pm daily
www.artmuseum.is
Forstöðumaður / Director
Eiríkur Þorláksson

The National Gallery of Iceland 
is open 11 am – 5 pm daily 
except Mondays
www.listasafn.is
Forstöðumaður / Director
Ólafur Kvaran

Gallerí 100°  
is open Mon–Fri from 8:30 am to 4 pm. 
Sat from 11 am to 5 pm.
www.or.is/Forsida/Gallery100/
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Peter Fischli (f. 1952) og David Weiss 
(f. 1946) hafa starfað saman frá lokum 
áttunda áratugar síðustu aldar og sent frá 
sér ísmeygileg, villandi og bráðfyndin verk 
þar sem leikið er með væntingar okkar til 
hversdagslegra hluta og viðburða. Fischli 
og Weiss nota fjölbreytilegar aðferðir 
– ljósmyndun, myndbandagerð, kvikmyndir, 
innsetningar og skúlptúra – til að koma 
áhorfandanum sífellt á óvart og skemmta 
honum með upphafningu á flatneskjulegustu 
og hversdagslegustu þáttum hins daglega 
lífs. Þannig hafa þeir skapað skúlptúr úr 
kokkteilpylsum, innsetningar þar sem afgangar 
af byggingarefni eru nostursamlega endurnýttir 
og hina geðveikislega fyndnu, endalausu 
kvikmynd „The Way Things Go”, þar sem fylgst 
er með gangi eilífðarvélar sem er búin til úr 
innviðum vinnustofu þeirra.

Born 1952/1946 Switzerland (respectively). Live and work 

in Zurich. Fischli and Weiss have collaborated since the late 

1970s, producing works in diverse media such as photography, 

video, installation, and sculpture that toy with our expectations 

of everyday life. Peter Fischli and David Weiss’s oeuvre is often 

about seemingly insignificant things; the artists aim neither to 

glorify nor to alienate these common objects, but merely to 

create new references in which they might be considered.

Haraldur Jónsson (f. 1961) fjallar um 
tilfinningar í verkum sínum og notast til 
dæmis við ljós, myrkur, ryk og blóð til að ná 
því markmiði. Hann hefur sýnt ljósmyndir, 
myndbönd, teikningar, skúlptúra og síðast 
en ekki síst veggfóður þar sem lesa má 
allan tilfinningaskalann, orð fyrir orð. Þegar 
Haraldur vann hvað mest með blóð bauð hann 
sýningargestum að láta hjúkrunarfræðing taka 
þeim sjálfum blóð og hafa svo sýnishornið með 
sér heim í litlu íláti.

Born 1961 in Helsinki, Finland. Lives and works in Reykjavík. 

Haraldur Jónsson focuses on everyday emotions in his works 

in different media. His drawings, photographs, sculptures and 

videos address how people respond to different situations, 

and reflect his interest in the subtleties of the overlooked and 

everyday.

Fischli Peter / Weiss David
Der Lauf der Dinge
(The Way things go) 1987
DVD
Ansichtskopie
Farbe / colour / litur 30 min
Með leyfi listamannanna og
Galerie Eva Presenhuber, Zürich

Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhús
Reykjavik Art Museum – Hafnarhús

Haraldur Jónsson
Heimskautaávextir,
Arctic Fruits
1999
Ljósmynd
Með leyfi listamannsins 
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101 gallery

Ólafur Elíasson (f. 1967) hefur á skömmum 
tíma áunnið sér tryggan sess í hinum alþjóðlega 
myndlistarheimi. Oft eru verk hans stórar inn-
setningar þar sem áhorfandinn upplifir birtu, vind 
eða gufu án þess að um hlutbundin verk sé að 
ræða, verkið er þá í raun eðlisfræðilegt ástand. 
Slíkt verk má m.a. sjá við aðaldyr Íslenskrar 
erfðagreiningar í Vatnsmýri. Einnig hefur hann 
gert skúlptúra og ljósmyndir. Í ljósmyndaverkum 
hans má iðulega sjá útfærslu á einhvers 
konar rannsókn eða skrásetningu á náttúru og 
landslagi. Þar sem hann á ættir að rekja til 
Íslands hefur hann mikið notað fyrirbæri í náttúru 
landsins sem fyrirmynd, skriðjökla, mosa, skófir 
og ár. Sýning hans „The Weather Project“ í Tate 
Modern í London árið 2003 er ein mest sótta 
sýning ungs listamanns hin síðari ár. 

Born 1967 in Copenhagen. Lives and works in Berlin. Ólafur 

Elíasson has used the basic elements of the weather – water, light, 

temperature, pressure – throughout his career. His installations 

regularly feature elements appropriated from nature – billowing 

steam replicating a water geyser, glistening rainbows or fog-filled 

rooms. By introducing “natural” phenomena, such as water, mist or 

light, into an unspecified, cultivated setting, be it a city street or an 

art gallery, the artist encourages viewers to reflect upon their 

understanding and perception of the physical world that surrounds 

them.

101 gallery 
Þriðjudaga til laugardaga frá 14:00 til 17:00 / 
Tuesdays to Saturdays 2–5 pm
www.101hotel.is/101hotel/101gallery
Forstöðumaður / Director
Ingibjörg Pálmadóttir

Listasafn ASÍ
ASÍ Museum

Libia Pérez de Siles de Castro (f. 1971) 
og Ólafur Árni Ólafsson (f. 1973) hafa 
unnið og sýnt saman verk sín víða um heim frá 
1996. Verkin og verkefnin sem þau vinna eru 
stað- og kringumstæðnabundin, skammlíf og 
byggjast á gjörningum. Þau skapa ný rými eða 
stemmningar og umbreyta þeim sem fyrir eru 
í hugmyndafræðilegum jafnt sem eiginlegum 
skilningi, grípa inn í umhverfið og skrásetja 
það sem þar gerist. Verk þeirra eru í sífelldu 
flæði. Þau hafa með sér tiltekna þætti úr fyrri 
verkum sínum og nota þau í nýju samhengi í því 
umhverfi sem þau starfa í hverju sinni. 

Born 1973 in Iceland and 1971 in Spain, live in Rotterdam, 

Netherlands. Libia Pérez de Siles de Castro og Ólafur Árni 

Ólafsson have collaborated and exhibited internationally since 

1996. Their projects have an open-ended structure and often 

result in playful, poetical, subversive and critical works. 

Addressing both the given situation in which they are working, 

and the current social and cultural concerns of the artists’ their 

works bring together found images, video sculpture, everyday 

objects and building materials to create an experiential 

environment.

ASÍ 
Miðvikudaga til sunnudaga 14:00 til 18:00 / 
Wednesdays to Sundays 2–6 pm
www.asi.is
Forstöðumaður / Director
Kristín Guðnadóttir

Ólafur Elíasson
Jokla series, 2004,
48 litmyndir. 
Með leyfi listamanns, Gallerís i8 
á Íslandi, neugerriemschneider í 
Þýskalandi og Tanya Bonakdar 
Gallery í New York. 

Ólafur Árni Ólafsson og
Libia Perez de Siles de Castro.
20 Minus Minutes at Platform.
Garanty  Contemporary Art  
Center, Istanbul 2003.
Með leyfi listamannanna. 
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Thomas Hirschhorn (f. 1957)  nam 
grafíska hönnum við Schule für Gestaltung í 
Zürich. Hann útskrifaðist árið 1984 og flutti 
þá til Frakklands þar sem hann gekk til liðs 
við Grapus, samsteypu kommúnískt þenkjandi 
grafískra hönnuða í París. Árið 1986 hélt 
hann sína fyrstu einkasýningu á Bar Floréal í 
París og var þá hættur að vinna sem grafískur 
hönnuður til að geta helgað sig listinni. Í dag er 
Hirschhorn þekktastur fyrir líkön úr álþynnum, 
plasti og límbandi, en þau má sjá bæði á 
ýmsum stofnunum sem og í almenningsgörðum. 
Í þeim gætir vísana í heimspeki jafnt sem 
alþýðumenningu, hagvísindi og ljóðlist, aðra 
listamenn og tískuhönnuði, vísana sem er hlaðið 
upp svo úr verður sprenging þegar upplýsingum 
og myndmáli lýstur saman.

Born 1957 in Bern. Lives and works in Paris. Thomas Hirshhorn is 

best known for his accumulative constructions of foil, plastic, 

cardboard and packing tape that appear both within institutional 

settings and in public places as impromptu memorials, similar to 

the type of roadside reliquaries hastily established after a car 

crash. These displays gather together references to philosophy 

and popular culture, economics and poetry, artists and fashion 

designers, in a bombardment of information and imagery.

Lawrence Weiner (f. 1942) er einn af helstu 
konseptlistamönnum okkar tíma. Verk hans eru 
könnun á ýmsum birtingarmyndum uppstillinga 
og dreifingaraðferða og hann ögrar fyrirfram 
gefnum hugmyndum okkar um eðli listaverksins. 
Vegginnsetningarnar sem Weiner hefur notað 
sem megintjáningaraðferð sína síðan árið 1970 
eru gerðar úr orðum í hversdagslegri stafagerð 
sem máluð eru á veggi. Listamaðurinn þarf 
ekki sjálfur að annast uppsetninguna, hana 
þarf aðeins að framkvæma í samræmi við 
fyrirmælin sem hann gefur. Þó að þessi verk hafi 
að meginviðfangsefni möguleika tungumálsins 
sem listforms eru þessar kjarnyrtu orðmyndir oft 
lýsingar á efni, líkamshreyfingum eða líkamlegu 
ferli.
 
Born 1942 in Bronx, New York. Lives in New York City and 

Amsterdam. Lawrence Weiner works in a wide variety of media, 

including video, film, books, audio tapes, sculpture, performance, 

installation, and graphic art, consistently invoking social 

situations that elicit responses to issues of language, philosophy, 

theater and art. The text installations that have been a primary 

medium for Weiner since the 1970s consist solely of words in 

nondescript lettering and often appear as part of the urban 

landscape, defying preconceptions of “public art” and 

monumentality.

Thomas Hirschhorn.
Swiss-Swiss Democracy, 2004.
Innsetning í Centre Culturel Suisse 
í París. 
Ljósmynd: Romain Lopez.

Lawrence Weiner. We Are Ships 
At Sea Not Ducks On A Pond, 
Hamborgarverkefnið 1989.
Ljósmynd: Wolfgang Neeb.
Með leyfi movedpictures.

Nýlistasafnið
The Living Art Museum

Gallerí i8

Nýlistasafnið / The Living Art Museum 
13:00 til 17:00 miðvikudaga til sunnudaga / 
1–5 pm Wednesdays to Sundays 
www.nylo.is
Forstöðumaður / Director
Lárus Vilhjálmsson

Gallerí i8 
11:00 til 17:00 miðvikudaga til föstudaga 
13:00 til 17:00 á laugardögum og eftir samkomulagi / 
11 am – 5 pm Wednesdays to Fridays, 1–5 pm Saturdays 
and by appointment
www.i8.is
Forstöðumaður / Director
Edda Jónsdóttir
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Kling og Bang

John Bock (f. 1965) skapar heildstæða 
heima úr margs konar efniviði sem er lýst 
með margradda tungumálum og settir fram 
af gáskafullum krafti sem á jafnmikið skylt við 
brjálaðan vísindamann og við Buster Keaton. 
Kvikmyndir og myndbönd Johns Bock eru 
iðandi kviksjá hluta, efna, klæðisstranga og 
gervilima í annarlegum litbrigðum og hann 
er framar öðru að fjalla um raunveruleikann, 
sem hann breytir með því að sýna hann í 
stækkaðri eða afbakaðri mynd. Hugmyndirnar 
og eðlisþættirnir sem saman mynda daglegt líf 
okkar allra verða í höndum hans að endalausri 
skrúðgöngu af trúðum, leikbrúðum, sirkusdýrum 
og fimleikafólki.

Born 1965 in Gribbohm, Germany. Lives and works in Berlin. 

John Bock, a performance artist and sculptor whose three- 

dimensional works have often served as props for his 

performances, creates entire universes using a wildly eclectic 

range of materials, described in multiple languages and 

presented with an antic energy that is equal parts mad scientist 

and Buster Keaton. A dizzying mix of pseudo-scientific, aesthetic, 

social and political commentary, Bock’s works defy logic. 

Safn

Carsten Höller fæddist í Brussel árið 1961 
og lagði stund á búfræði við Háskólann í Kiel. 
Hann lauk doktorsritgerð um atferli skordýra 
og sneri sér síðan að listsköpun. Verk hans, 
sem eru undir sterkum áhrifum af fræðistörfum 
hans, hafa að þungamiðju þróunarferli 
og mannlegar tilfinningar. Höller hefur frá 
upphafi notfært sér margs konar miðla og 
það er óhægt um vik að staðsetja hann innan 
tiltekinnar stefnu eða geira. Það sem verk hans 
eiga sameiginlegt er að þau snúast öll um 
áhorfandann. Höller hendir væntingar okkar 
á lofti og vekur spurningar um félagslegar og 
einstaklingsbundnar skynjanir okkar. Hann 
rannsakar sýn okkar og upplifun og það hvernig 
félagslegir og pólitískir viðburðir hafa áhrif þar 
á.

Born 1961 in Brussels. Lives and works in Stockholm. Carsten 

Höller has been challenging the foundations of his viewers’ 

assumptions for the last few years with installations or interactive 

sculptures that deliberately, but often playfully induce doubts and 

confusion. Höller, comparable perhaps to a mock-behavioral 

scientist, employs the audience as subjects, so to speak, of 

perceptual and psychological experimentation. 

Carsten Höller
“Valerio II”, 1998
Varanleg innsetning í KUNST-WERKE 
e.V, Berlin
Með leyfi ESTHER SCHIPPER, Berlin
© VG Bild-Kunst.

Kling og Bang 
Miðvikudaga til sunnudaga 14:00 til 18:00 
Wednesdays to Sundays 2–6 pm
http://this.is/klingogbang
Forstöðumaður / Director
Erling Klingenberg

Safn 
13:00 til 18:00 miðvikudaga til sunnudaga / 
1–6 pm Wednesdays to Sundays
www.safn.is
Forstöðumaður / Director
Pétur Arason

John Bock
Innsetning, Meechiebar, 2004.
Með leyfi Klosterfelde og Anton Kern 
Gallerí, New York.
Með leyfi Carnegie International, 
Carnegie listasafnsins, Pittsburgh og 
Fondazione Nicola Trussardo, Mílanó.
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Anri Sala (f. 1974) ólst upp í Tirana á 
tímum ógnarstjórnar kommúnista og varð 
vitni að því erfiða og óreiðukennda ferli sem 
Albanía gekk í gegnum í umbreytingunni í 
kapítalískt hagkerfi. Á miðjum tíunda áratug 
síðustu aldar flutti Sala til Parísar og nam 
kvikmynda- og myndbandagerð. Hann 
hefur hlotið mikið lof fyrir verk sín, þar sem 
renna saman heimildamynd, frásagnartækni 
og sjálfsævisöguleg nálgun, og telst nú 
meðal þeirra áhugaverðustu í hópi ungra 
myndbandalistamanna. Aðskilnaðurinn 
við heimalandið gæðir verk hans tvöfaldri 
meðvitund: öll verk hans – en í þeim kannar 
hann misræmið á milli tungumálsins og 
myndmálsins, aðgerða og orðræðu, þess 
sem við sjáum og misáreiðanlegra sögulegra 
staðreynda – eru heimild um hversdagslegar 
kringumstæður sem að lokum verða dæmisögur 
um samfélag í erfiðu hamskiptaferli.

Born 1974 in Tirana, Albania. Lives and works in Berlin. Anri 

Sala makes unconventionally beautiful, politically inflected 

videos. Although he also produces photographs, the moving 

image has proven to be his most effective and expressive idiom. 

His short, formally accomplished works poignantly and 

strategically blend documentary, narrative, and autobiographical 

approaches; the results are minimal, abstract allegories of 

suspension and transition.

 

Jeremy Deller (f. 1966) leitast við að sýna 
okkur viðurkenndar sögulegar staðreyndir í nýju 
ljósi og minnir þannig á að mannkynssagan 
er ekki bara safn orða heldur skrásetning 
athafna. Samvinna og þátttaka eru miðlæg 
í verkum Dellers. Sjálfur segir hann að „góð 
samvinna er eins og langt ferðalag án vegvísis 
þar sem enginn veit nákvæmlega hvar ferðinni 
lýkur”. Hann er sýningarstjóri, framleiðandi og 
leikstjóri margs konar verkefna, viðburða sem 
krefjast mikillar skipulagningar, kvikmynda og 
ýmisskonar útgefins efnis, þar sem fjallað er um 
margs konar jaðarmenningu og ósagðar sögur 
dregnar fram í dagsljósið. Jeremy Deller hlaut 
Turnerverðlaunin árið 2004. Sýning á verki 
hans verður einnig í Gerðasafni.

Born 1966 in London. Lives and works in London. Jeremy Deller 

sees collaboration and participation as central to his work. As he 

explains, “a good collaboration is like going on a long journey 

without a map, never knowing quite where you will end up”. He 

acts as curator, producer or director of a broad range of 

projects, including orchestrated events, films and publications, 

which draw attention to forms of culture on the fringe of the 

mainstream or reveal hidden histories. Also at Gerdasafn.

Regnboginn
Regnboginn, Cinema

Elliheimilið Grund
Grund, Old people’s home

Jeremy Deller í samvinnu við Alan Kane (f. 1961)
Souped Up Tea Urn & Teapot (Dartford 2004). 2004

Akrýl, samóvar og teketill, borð, borðdúkur, bakki, krúsir.

Samóvar: 540 x 320 x 320 mm
Teketill: 195 x 165 x 165 mm

Með leyfi Tate Collection.

Anri Sala
Now I See, 2004.
Kvikmynd á 35 mm filmu, 
Dolby SR D hljóð
Ed. of 6 + 3 AP. 9:05 min.
Með leyfi listamanns og Hauser & Wirth 
í Zürich og London.
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Götur Reykjavíkur
Streets of Reykjavík

Myndlist Margrétar H. Blöndal (f. 1970) er 
nánast ómögulegt að lýsa með orðum. Hún 
notar ólíka miðla eins og ljósmyndir, teikningar, 
texta og skúlptúr. Iðulega eru skúlptúrar hennar 
samsettir úr fundnum leifum einhvers sem áður 
hafði annað gildi, t.d. svampi, múrbrotum, 
boltum, gúmmíslöngum, blöðrum og svo mætti 
lengi telja. Hún setur verkin þannig fram að 
mikilvægt er að skoða þau með eigin augum, 
gaumgæfa frá ýmsum hliðum og gefa sér 
nægan tíma. Sjálf líkir Margrét list sinni við 
svæðanudd. Eins og nuddari þrýstir á ólík svæði 
líkamans til þess að ná tilætluðum áhrifum 
hreyfir hún við áhorfandanum tilfinningalega 
með öðrum hætti, til dæmis kunnuglegum 
hlutum, litum og efniskennd.

Born 1970 in Reykjavík. Lives and works in Reykjavík. Margrét 

H. Blöndal typically uses obsolete or abandoned found material 

in her sculptures, such as rubber hose, deflated balloons, and 

cloth. Encoded in Blöndal’s found objects is a process of 

repeated erasure and re-inscription of value that results in a 

rebounding of associations and the layering of meaning or 

systems, all embodied in one sign.

Vatnstankarnir við Háteigsveg
Water tanks, Reykjavík

Finnbogi Pétursson (f. 1959) er fyrst og 
fremst þekktur af hljóðverkum þar sem hann 
vinnur með hljóðbylgjur og áhrif þeirra á 
líkamann og nálæga hluti. Hann umbreytir 
hljóði oft í eitthvað sýnilegt og áþreifanlegt, t.d. 
með því að láta það bæra vatn eða skekja 
málm. Verk hans búa yfir dularfullum 
áhrifamætti og geta stundum haft bein líkamleg 
áhrif á áhorfandann með djúpum bassatónum 
og heillandi sjónarspili. Finnbogi var fulltrúi 
Íslands á Feneyjatvíæringnum árið 2001.

Born 1959 in Reykjavík, Iceland. Lives in Reykjavík. Finnbogi 

Pétursson works with a minimal sound reduced to its essence, 

namely single repetitive tones. Heard at a precise megahertz 

which, when emitted at different intervals from loudspeakers on 

the wall, floor, or attached to columns, become what Pétursson 

calls “drawings” or “sculptures” in the air: forms consisting not of 

visible marks but of invisible sound waves.

Margrét H. Blöndal
Flotholt, 2004.
Plastic cover, felt balls
Variable size
“Aldrei, Never, Nie”, Galerie 
Kuckei&Kuckei.

Finnbogi Pétursson
Diabolus, frá 2001. 
Innsetning á Feneyjatvíæringnum á Ítalíu. 
Með leyfi listamannsins.

www.or.is

Samstarfsverkefni Listahátíðar og Listaháskóla Íslands
 
Í tilefni þess að Listahátíð í Reykjavík beinir sjónum að myndlist í vor býðst 
nemendum myndlistardeildar Listaháskóla Íslands að vinna með 
listamönnum að uppsetningu sýninga. Þeir velja sér einn af 
myndlistarmönnum Listahátíðar og vinna með honum í ákveðinn tíma. 
Verkefnið er einingabær hluti af námi þeirra. Nemendur öðlast reynslu við 
uppsetningu sýninga og fá tækifæri til að kynnast listamönnunum, 
viðhorfum þeirra og vinnubrögðum.
 
A joint project of the Reykjavík Arts Festival and the Icelandic Academy of the Arts

To celebrate this year´s Art Festival´s emphasis on the visual arts, the students at the visual arts 

department of the Icelandic Academy of the Arts are given the opportunity to put on exhhibitions of 

the work, assisted by established artists. The students work for a given period of time with the artist of 

their choice. This project will afford them credits for their diploma. Thus, they are given the chance to 

get to know the artists, their approach and their methods.
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Gerðarsafn, Kópavogi

Gabriel Kuri (f. 1970) lauk MA-prófi frá 
Goldsmiths College í London og hefur haldið og 
tekið þátt í fjölda sýninga um heim allan. Með 
innsetningum sínum, ljósmyndum, teikningum og 
skúlptúrum færir Kuri sína persónulegu mynd af 
heiminum frá degi til dags inn á svið hinnar 
formlegu fagurfræði, með ljóðrænu ívafi. Hann 
notar hversdagslegan efnivið, bæði vegna 
efnislegra eiginda og merkingarfræðilegs gildis. 
Verk Kuri verða til á mörkum helgisiða og 
guðlasts, þess síendurtekna og þess hverfula, á 
milli hugmyndafræði og staðreynda.

Jennifer Allora (f. 1974) & Guillermo 
Cazadilla (f. 1971) hafa starfað saman síðan 
1995, og búa hluta ársins í Cambridge í 
Massachusetts og hluta árs í Guaynabo í Púertó 
Ríkó. Þetta listapar – sem á sér bæði listrænan 
og vísindalegan bakgrunn – hefur unnið 
innsetningar, stafrænar ljósmyndir, skúlptúrverk 
og verk unnin í samvinnu við íbúa í einhverju 
tilteknu samfélagi og þau leitast við að ögra 
stöðluðum hugmyndum um borgarsamfélagið, 
stjórnmál, hagfræði, skynjun og samskiptakerfi, 
leysa þessi hugmyndakerfi upp og endurmóta 
þau innan sýningarrýmisins. Til þess nota þau 
gjarnan tæknina, og fella hana að mannlegri 
getu og ramma performansins. Áhorfandinn 
verður þátttakandi í ferli sem er í senn léttúðugt 
og alvörugefið og verður að endurmeta sitt 
eigið umhverfi á ýmsa vegu.

Brian Jungen (f. 1970) lauk námi frá Emily 
Carr lista- og hönnunarskólanum í Vancouver 
árið 1992 og býr og starfar í bæði Montreal 
og New York. Algengir, fjöldaframleiddir 
iðnaðarhlutir eru þungamiðjan í verkum hans. 
Með því að setja hlutina í nýtt samhengi 
undirstrikar hann það tvöfalda hlutverk sem 
þeim er eðlislægt að geta leikið, bæði sem 
hlutir sem eru í daglegri notkun og sem vara 
sem framleiðandinn hagnast á. Þannig hefur 
Jungen tekið Nike Air Jordan - íþróttaskó í 
sundur og sett hlutana saman aftur svo að úr 
verða óhugnanlegar eftirmyndir af grímum 
indíanaættbálkanna á norðvesturströndinni og 
byggt risavaxna beinagrind af hval úr 
niðurbútuðum sólstólum úr plasti.

Hekla Dögg Jónsdóttir (f. 1969) stundaði 
myndlistarnám á Íslandi, í Þýskalandi og við 
California Institute of the Arts í Los Angeles, 
þaðan sem hún lauk námi. Ljósmyndir sínar, 
myndbandsverk og innsetningar byggir hún á 
atferli mannanna, menningu, stjórnmálum og 
efnisheiminum. Hugmyndir sínar þróar hún út 
frá efninu og velur það efni sem tjáir 
hugmyndina best hverju sinni. Hekla Dögg 
hefur einnig verið sýningarstjóri fjölda sýninga 
á Íslandi og víða um heim.

Kristján Guðmundsson (f. 1941) var meðal 
forsprakka SÚM-hreyfingarinnar þegar íslenskir 
listamenn byltu listalífinu í landinu. Myndlist 
hans á sterkar rætur í þeirri hugmynda- eða 
konseptlist sem mótaðist á 7. áratugnum og um 
það bera t.d. „Teikningar” hans vott. Um er að 
ræða ýmisskonar samsetningu grafíts og 
pappírs, en hvort tveggja er einmitt undirstaða 
hinnar hefðbundnu teikningar: grafít í blýanti 
og pappír í örk. Þá hefur hann unnið með 
fjölmörg önnur efni og meðal annars nálgast 
mínimalisma í glerverkum sínum.

John Latham (f.1921) skipar sérstakan sess í 
listasögu samtímans. Hann er kunnastur af 
róttækri listsköpun sinni á sjöunda áratugnum, 
þegar hann brenndi Encyclopedia Britannica, 
eða tuggði blaðsíður úr virtri fræðibók um 
listrýni eftir Clement Greenberg og eimaði þær 
svo, en hellti alkóhólinu sem við það myndaðist 
í sívalning úr gleri. Hann gerði í sífellu tilraunir 
með verk sín og kenningar frá því seint á sjötta 
áratugnum og reyndi m.a. fyrir sér í konseptlist 
og gjörningum, en einnig málverki, 
samsetningum, kvikmyndum og 
myndbandaverkum. Færri kannast þó við þau 
verk sem Latham er að þróa fram á þennan 
dag, þar sem hann leitast við að endurtúlka 
hugmyndir okkar um tímann, alheiminn og það 
rúm sem maðurinn fyllir innan þess alheims. 

Jeremy Deller (sjá Elliheimilið Grund).

Gabriel Kuri
Án titils, 2003. 
Dagblöð og límmiðar. 
Með leyfi kurimanzutto í Mexíkó. 

Jennifer  Allora og Guillermo Calzadilla
“10 Minutes Transmission”, 2003.
Herðatré úr málmi, Útvarp (Ham radio)
Með leyfi Tate Collections.

Kristján Guðmundsson
Teikning.
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Gerdarsafn, Kópavogur

Born 1970 in México City, Gabriel Kuri lives and works in 

Brussels. In his installations, photographs, drawings and 

sculptures,  Kuri displaces personal observations of the day-to-day 

into the terrain of formal aesthetics with poetic results. He uses 

commonplace materials for their physical properties as well as for 

their semantic implications. Kuri’s work lies between the sacred 

and the profane, the quotidian and the ephemeral, the 

conceptual and the concrete.

                                                 

Jennifer Allora and Guilliermo Calzadilla are born 1974 in the 

US and 1971 in Cuba (respectively). Live and work in Puerto 

Rico. This artist duo has established a modular form of practice 

that consists of actions, objects and the creation of platforms or 

discursive realms that respond fluidly to their given location, but 

retain an evocative and often significant relation to an original 

site or locality. Their work, which includes drawing, installation, 

photography, and sculpture, is an attempt to disrupt political and 

economic perception, and communication systems. 

Born 1970 in Fort St. John, British Columbia, Canada. Lives and 

works in Vancouver. Brian Jungen uses commonplace industrial 

and commercial products as the point of departure for his work. 

The transformation of these products indicates their inherent 

double function as objects of everyday use and endlessly 

reinterpretable signs in contemporary culture.

Born 1969 in Reykjavík. Lives and works in Reykjavík and Los 

Angeles. Hekla Dögg Jónsdóttir’s work is based on experience, 

habit, culture, politics and the material world. She develops her 

ideas through materials, and each material is selected specifically 

to express an idea. Jónsdóttir has also curated numerous 

exhibitions in Iceland and internationally.

Born 1941 in Snaefellsnes Iceland. Lives and works in Reykjavík. 

Kristján Gudmundssson is a poet of a very pure and concise 

visual language. He brings both a minimalist and conceptual 

approach to aspects of Iceland’s cultural heritage, in particular its 

literary and linguistic trademark: a concise, clear, and direct 

style.

Born in UK. Lives in Norfolk, UK. John Latham is concerned not 

with the production of art objects as an end in itself but with 

various processes and consequently with the recording in three 

dimensions of sequences of events and of patterns of knowledge. 

Latham’s art and theory includes investigations into conceptual 

and performance art as well as paintings, assemblages, films and 

videos. His concept of Event-Structures, represents a complex 

proposition suggesting the realignment of social, economic, 

political and aesthetic structures around a “time-base” mode of 

thinking progressing from what Latham has termed the “least-

event”.

Jeremy Deller (see Grund, old people´s home)

Brian Jungen
Capp St. Project (hluti verks), 2004. 
Krossviður og safnað efni. 
Stærðarhlutföll breytileg. 
jósmynd: Brian Jungen. Með leyfi listamanns.

Hekla Dögg Jónsdóttir
Art Really Makes My Day, 2003. 
Gormakúlur af höfði sprellikalls, ljósmynd, 
lag (Art Really Makes My Day). 
Innsetning í Kringlunni í Reykjavík. 
Með leyfi listamanns. 

John Latham
Story of RIO, 1983. Plast, gler, bækur, gifs, tengihlutir 
úr málmi, málning úr úðabrúsa. 
150 x 85 sm. Með leyfi listamanns og Lisson Gallery. 

Gerdarsafn 
Alla daga nema mánudaga 11:00 til 18:00 / 
11 am to 6 pm except Mondays
www.gerdarsafn.is
Forstöðumaður / Director
Guðbjörg Kristjánsdóttir
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Hafnarborg Hafnarfirði

Listmálarinn Wilhelm Sasnal (f. 1972) forðast 
vísvitandi að tilheyra einhverjum ákveðnum 
geira og vinnur jafnt með óhlutbundið sem 
fígúratíft myndmál samhliða því sem stíll hans, 
viðfangsefni og tækni taka sífelldum breytingum. 
Að sumu leyti geta málverk hans talist 
stílæfingar. Í þeim reynir hann að skilja og 
skrásetja sjónrænan raunveruleika. Sasnal 
leggur sig fram um að stjórna málningunni og 
nýta möguleika hennar svo að miðillinn sjálfur 
verður á vissan hátt viðfangsefnið. Þegar hann 
málar þang notar hann berar hendurnar, en í 
málverki hans af tré í miklum vindi er einna helst 
sem sjálf málningin hafi hrakist undan 
náttúruöflunum yfir pappírinn. Við grípum 
dauðahaldi í undirtitla verkanna, þar sem gefin 
er vísbending um myndefnið, en Sasnal leitast 
sjálfur við að fanga hið eiginlega viðfangsefni 
myndarinnar, sem ævinlega er „án titils”.

Bojan Sarcevic (f. 1974) yfirgaf heimaborg 
sína, Sarajevo, þegar í upphafi stríðsins og fór 
til Parísar þar sem hann stundaði listnám, m.a. 
hjá Christian Boltanski. Hann hefur fengist við 
skúlptúra, myndbandagerð, kvikmyndagerð, 
ljósmyndun og teikningu og leitar fanga í 
fjölbreyttum efnivið, jafnt persónulegum sem 
algildum, austrænum sem vestrænum, hann er 
arkitekt eða áhorfandi, kannar fortíð sem og 
framtíð.  Árið 2004 voru verk hans til sýnis á 
þriðja Berlínartvíæringnum í samtímalist og 
Francesco Bonami valdi verk hans „Þar sem 
engin hönd snertir á safnast upp hiti” á 
sýninguna „Clandestini” á 50. 
Feneyjatvíæringnum.

Hugmynda- eða konseptlist þróaðist á svipuðum 
tíma og mínimalismi um miðjan 7. áratuginn. 
Síðan þá og allt til dagsins í dag hefur 
On Kawara (f. 1933) starfað í þeim anda á 
mjög markvissan hátt sem skapað hefur honum 
algera sérstöðu. Hann hefur ævinlega forðast 
sviðsljósið og nánast ekkert er vitað um hann 
nema það sem lesa má í verkunum, sem er 
reyndar talsvert þar sem myndlist hans gengur 
út á ýmisskonar skrásetningu á hans eigin lífi. Á 
tímabili sendi hann kunningjum póstkort með 
upplýsingum um hvenær hann fór á fætur hvern 
dag eða símskeyti um að hann væri enn á lífi. 
Hann hefur skrásett það sem hann les, þá sem 
hann hittir, hvert hann gengur o.s.frv. On 
Kawara er álitin einn af mikilvægustu 
myndlistarmönnum samtímans og óhætt er að 
segja að hann teljist klassískur 
samtímalistamaður.

Elke Krystufek (f.1970) gerir verk sem eru 
grafískt unnar myndir af sambandi hennar við 
eigið sjálf og líkama. Þau vekja spurningar 
varðandi kvenleikann og sögu Vínarborgar, þar 
sem karlar hafa verið mjög ráðandi. 
Í málverkum sínum, gjörningum, innsetningum 
og ljósmyndum breytir listakonan innstu og 
viðkvæmustu kenndum sínum í upplýsingar fyrir 
almenning og hún afhjúpar sjálfa sig í verkum 
sínum í því skyni að varpa fram spurningum um 
gægjuhneigð og stjórn.

Wilhelm Sasnal
Án titils, 2004. 
Olía á léreft. 70 x 50 sm. 
Með leyfi listamanns og Hauser & Wirth 
í Zürich og London. 
Ljósmynd: Barbora Gerny, Zürich.

Bojan Sarcevic
Spirit of Versatility, 2002. 
Tré og lakk. 180 x 360 x 125 sm. 
Með leyfi BQ í Köln.

Elke Krystufek
I am your Mirror, 1997.
Stærð 70 x 100 sm
Ljósmyndir settar upp á karton
Með leyfi Georg Kargl, Vín.
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Hafnarborg, Hafnarfjörður

Born 1972 in Tarnów, Poland. Lives and works in Tarnów. As a 

painter and film maker, Wilhelm Sasnal deliberately eludes 

categorization, working in both the abstract and the figurative, 

constantly shifting subject matter, technique and style. The works 

exist in some respects as formal exercises. They attempt to 

understand and record visual reality.

French-Bosnian, born 1974 in Belgrade, Serbia. Lives and works 

in Berlin. Bojan Sarcevic’s work consists of sculpture, video, 

photography and drawing, addressing themes as various as the 

public and the private, architecture and its relationship to the 

observer, surface and volume, past and present.

Born 1933 in Kariya, Aichi, Japan. Lives and works in New 

York. On Kawara is one of the pioneers of conceptual art, known 

for different documentation of his everyday life. Paintings of 

dates, postcards and telefax notes with information about his 

whereabouts or time of waking up are part of a continuous 

project concerning time and life.

Born 1970 in Vienna, lives and works in Vienna. Elke Krystufek 

works graphically portray her relationship to her self, her body, 

questions of femininity and the predominantly masculine history 

of Viennese Actionism. In her paintings, performances, 

installations and photographic works the artist transforms the most 

intimate and vulnerable moments into public information, 

exposing herself within her work to stimulate questions of 

voyeurism and control.

On Kawara
“Daypainting”, 1995.
Olía á striga.
Með leyfi Safns.

Blind Pavilion

Í Viðey, rétt utan við Sundahöfn í Reykjavík, 
stendur listaverkið „Áfangar” eftir Richard Serra. 
Verk Ólafs Elíassonar, „Blind Pavilion”, verður 
sett upp á eynni í tengslum við Listahátíð í 
Reykjavík, en það verk var sýnt á 
Feneyjatvíæringnum árið 2003. Frá Sundahöfn 
er aðeins örstutt sigling út í eyna með ferju sem 
siglir 3–5 sinnum á dag. Verkefnið er samstarf 
Listahátíðar í Reykjavík, Reykjavíkurborgar og 
Orkuveitu Reykjavíkur. Aðrir samstarfsaðilar eru 
Eykt og Eimskip.

Blind Pavilion

Videy, an island situated just outside the Sundahöfn harbour of 

Reykjavík, is home to the work “Áfangar” (“Phases”) by Richard 

Serra.

For the Reykjavík Arts Festival Ólafur Elíasson’s work “The Blind 

Pavilion”, shown at the 50th Venice Biannual, will be installed on 

Videy. 

The Island is easily accessible by a ferry that leaves Sundahöfn 

Harbor 3 to 5 times a day. The project is a co-operation of 

Reykjavík Arts Festival, Reykjavík City and Reykjavík Energy, and 

also Eykt and Eimskip.

Mynd
Blind Pavilion, 2003.
grind úr stáli, gler svart og gegnsætt
ytri hringur: 2,5 sinnum 7,5 metrar
innri hringur: 2,2 sinnum 5 metrar
útsýnið úr innsetningunni: danski 
skálinn, 50. Feneyjatvíæringurinn, 
2003 á vegum neugerriemschneider 
í Berlín og Tanya Bonakdar Gallery í 
New York.
Ljósmynd: Giorgio Boto
© Ólafur Elíasson.

Hafnarborg 
Alla daga nema þriðjudaga 11:00 til 18:00 / 
11 am to 6 pm except Tuesdays
www.hafnarborg.is
Forstöðumaður / Director
Pétrún Pétursdóttir
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Slunkaríki 
Edinborgarhúsinu, Ísafirði

Slunkaríki
Edinborg House, Ísafjördur

Hreinn Friðfinnsson (f. 1943) á að baki 
langan og fjölbreytilegan feril og var leiðandi í 
hópi þeirra íslensku listamanna sem unnu með 
hugmyndalist snemma á 8. áratugnum. Hann 
vann þá m.a. með ljósmyndir og skeytti saman 
við þær texta en hefur síðan kannað ýmsar 
aðrar tjáningarleiðir. Léttleikinn ræður ríkjum í 
verkunum og yfir þeim er ljóðrænn blær. Þau 
höfða yfirleitt ekki einvörðungu til þess sjónræna 
heldur örva einnig hugarflug og minningar 
áhorfenda með skírskotun í titli eða á annan 
hátt. Slíkt hefur verið kallað ljóðræn 
hugmyndalist. Hversdagsleikinn er Hreini 
ofarlega í huga, eitthvað ofurvenjulegt verður 
efniviður verks sem býr yfir margræðum áhrifum. 
Hann vinnur úr einhverju sem er víða til staðar 
en reynir að bæta einhverju ofurlitlu við til að 
gæða það nýju lífi.

Elín Hansdóttir (f. 1980) lauk námi frá 
Listaháskóla Íslands árið 2003. Í innsetningum 
sínum skapar hún aðstæður þar sem 
áhorfandinn á virk samskipti við verkið og er 
gefið færi á að endurmeta það hlutverk sem 
hann gegnir innan rýmisins. Þó að 
innsetningarnar virðist einfaldar að gerð er 
innihald þeirra margbrotið; þar leika samskipti 
stærra hlutverk en túlkun og rík áhersla er lögð 
á sjálfsmat. Fyrsta einkasýning Elínar var árið 
2004 í Listasafni Árnesinga.

Born 1943 in Baer Dölum, Iceland. Lives and works in 

Amsterdam. Hreinn Fridfinnsson is a leading figure in Icelandic 

conceptual art. Though landscape and geometric abstraction 

characterised his earliest work, his later photography and 

sculpture have expressed an interest in language, music and their 

performative relationship to objects.

Born 1980 in Reykjavík. Lives and works in Berlin. Elín 

Hansdóttir’s installations create situations in which the viewer is 

drawn into a physical dialogue with the work, encouraging the 

possibility to re-evaluate one’s relation to space and place. The 

apparent simplicity of form belies the complexity of her 

installations, where interaction carries more importance than 

interpretation.

 

Úti á landi
Around Iceland

Elín Hansdóttir
Án titils, 2004. 

Blönduð tækni, stærð breytileg, 
“YOU” í Listasafni Árnesinga, Hveragerði. 

Með leyfi listamanns.

Hreinn Friðfinnsson
Innsetning i i8, 2003.

ljósmynd: i8.

Slunkaríki / Edinborgarhús 
Slunkaríki / Edinborg House 
Fimmtudaga til sunnudaga 11:00 til 18:00 / 
Thursdays to Sundays 11 am to 6 pm.
www.snerpa.is/slunkariki
www.isafjordur.is

Listflug í tengslum við Listahátíð

Flugfélag Íslands hefur í samstarfi við Listahátíð sett upp sérstakt hringflug sunnudaginn 15. maí 
2005. Flogið verður á fjóra áfangastaði um landið og verður á hverjum stað opnuð sýning 
listamanna í tengslum við Listahátíð. Verk listamannanna á þessum stöðum eru samtengd og mynda 
eina heild sem gerir þetta flug sérstaklega áhugavert. Nánari upplýsingar um listamennina og 
Listahátíð er hægt að nálgast á www.artfest.is.
Hægt er að bóka í þetta flug hjá Flugfélagi Íslands með því að senda tölvupóst á 
hopadeild@flugfelag.is. Sætaframboð er mjög takmarkað og því mikilvægt að bóka snemma í þetta 
flug.

Verðið er kr. 19.400 og flugvallarskattar innifaldir. 
Akstur á viðkomandi stöðum er ekki innifalinn.

Nánari upplýsingar veitir: 
Árni Gunnarsson, sölu- og markaðsstjóri Flugfélags Íslands

 
Reykjavík Arts Festival to feature “art sight-seeing flight”

Air Iceland in partnership with the Reykjavík Arts Festival has prepared a special sight-seeing flight 
around Iceland on Sunday 15 May 2005. The flight will include four destinations around the country, 
and at each destination an artists’ exhibition will be opened under the auspices of the festival. The 
exhibitions will share common themes and form one consistent whole, which makes this flight 
particularly interesting. Further information about the artists and the Reykjavík Arts Festival is 
available at www.artfest.is.

This flight can be booked from Air Iceland by e-mailing hopadeild@flugfelag.is. Few seats are 
available, so it is important to book ahead for this flight.

The ticket price is ISK 19,400, (USD 325.- / EUR 245.-) including airport taxes. Transport at each of 
the destinations is not included.

Further details are available from:
Árni Gunnarsson, Director of Sales and Marketing of Air Iceland.
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Listasafnið á Akureyri
Akureyri Art Museum

Matthew Barney (f. 1967) lauk námi frá 
Yaleháskóla í New Haven árið 1989.  Allar 
götur síðan hefur hann skapað listaverk þar sem 
skúlptúrum er stefnt saman við gjörninga og 
myndbandaverk. Einstök listræn sýn hans beinist 
einkum að þeirri líkamlegu áreynslu sem íþróttir 
útheimta, og hann notar erótíska undirtóna 
slíkrar iðkunar til að kanna þanþol líkamans og 
kynverundarinnar. Sjálfur lagði Barney stund á 
íþróttir á yngri árum og það nýtir hann sér í 
listsköpun sinni, um leið og hann er meðvitaður 
um þær nýstárlegu hugmyndir um líkamann sem 
finna má í verkum ýmissa annarra 
samtímalistamanna. Hann er þekktastur sem 
framleiðandi og höfundur CREMASTER-
kvikmyndanna, syrpu fimm tilkomumikilla 
myndverka sem unnin eru í brenglaðri tímaröð. 
Barney varð fyrstur til að hljóta Hugo Boss-
verðlaun Guggenheimsafnsins í New York.

Gabríela Friðriksdóttir (f. 1971) hefur 
komið víða við á stuttum ferli og er gott dæmi 
um fjölhæfan íslenskan listamann af yngri 
kynslóð. Hún vinnur með ýmsa miðla, gerir 
skúlptúra, teikningar, tónlist og málverk, vinnur 
ein eða í samstarfi með öðrum listamönnum. 
Hún vann t.d. ásamt Björk Guðmundsdóttur að 
umslagi safnplötu þeirrar síðarnefndu. 
Gifsskúlptúrar Gabríelu eru blandaðir ýmsu 
hráefni, svo sem, tuskum og greinum, en 
háglansandi, litrík lakkáferð er annað einkenni 
verka hennar. Þau eiga það sameiginlegt að 
vera mitt á milli þess að vera fígúratíf, þ.e. af 
einhverju kunnuglegu, og fantasía úr hennar 
hugarheimi.

Born 1967 in San Francisco. Lives and works in New York. 

Matthew Barney’s work fuses sculptural installation with 

performance and video. His singular vision foregrounds the 

physical rigors of sport and its erotic undercurrents to explore the 

limits of the body and sexuality. In this, the artist’s work reflects 

his own past as an athlete, while also being attuned to a new 

politics of the body evident in the work of many contemporary 

artists.

Born 1971 in Reykjavík. Lives and works in Brussels. Gabríela 

Fridriksdóttir is a sculptor, animator and painter who also writes 

music. Fridriksdóttir creates characters and animals that in some 

aspects mimic reality, yet retain a surreal undercurrent. Her 

installations and individual works touch upon the confusion of 

matter in a state of emergence and decay.

Matthew Barney
DE LAMA LÂMINA: A raiz da lâmina, 2004. 
C-þrykk á sjálfssmyrjandi plast og ramma úr brasilískum rósaviði. 
110,5 x 111,1 x 5,4 sm. Útgáfa 6 + 1 AP. 
Með leyfi Gladstone Gallery í New York

Gabríela Friðriksdóttir
Simon of the Desert, 2004. 
Blekpenni á veggfóður. 70 x 70 sm. 
Með leyfi listamanns og Gallerís i8.

Listasafnið á Akureyri
Akureyri Art Museum
Opið alla daga nema mánudaga frá 12–17
Open daily 12–5 pm, except Mondays
www.listasafn.akureyri.is
Forstöðumaður / Director
Hannes Sigurðsson
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Listasafn Árnesinga, 
Hveragerði

The Árnesinga Art Museum, 
Hveragerdi

Jonathan Meese (f. 1970) stundaði nám við 
Listaakademíuna í Hamborg. Hann sýndi verk 
sín í fyrsta sinn á alþjóðlegum vettvangi á 
Berlínartvíæringnum árið 1998, þar sem varð 
fyrst greinilega vart við nýja hneigð í átt til „ný-
aðgerðasinna”, eða „óreiðusinna”, eins og 
Harald Szeemann kallaði þá. Gjörningar 
Meese mynda heildstætt verkefni sem mætti líkja 
við stóra endurvinnslustöð fyrir félagslegar 
særingarathafnir. Innsetningar hans líkjast 
geymslu bóhemsks hústökumanns, með 
völundarhúsi úr þröngum göngum, stigum sem 
liggja niður á upprunalegu jarðhæðina og 
bogagöngum sem hann reisir í rýminu undir 
göngunum. Í fyrstu var nærvera hans sjálfs í 
þessum innsetningum fremur tilviljanakennd en 
þetta hefur síðan þróast út í gjörninga þar sem 
hann notar líkamann mjög meðvitað: „Ég gref 
líkin upp til að gleypa þau í mig, líkami minn er 
bræðsluofninn í risavaxinni tilrauna-
endurvinnslustöð í heimi úr blýi og vímuðum 
ímyndum.” 

Born 1970 in Tokyo. Lives and works in Berlin. Jonathan Meese’s 

performances, sculpture, and paintings function as an exploration 

of the relationship of the self to historical and contemporary 

cultural context. Large installations of multiple rooms, Baroque - 

scale painting, and an obsessive interest in self-documentation 

characterizes Meese’s production, and culminate in an open-

ended and frequently obscure system of relations.

Dagsbrún, undir Eyjafjöllum

Ragnar Kjartansson (f. 1976) útskrifaðist frá 
Listaháskóla Íslands 2001. Verk Ragnars verða 
til á landamærum leikhúss, tónlistar og annarra 
listgreina, en Ragnar vinnur með gjörninga og 
myndbönd jafnt sem skúlptúra og málverk. 
Ragnar nýtir sér iðulega beinar árásir, 
sjálfskvalarhneigð og endursýningar 
nýupptekinna myndskeiða í verkum sínum. 
Gjörningar Ragnars, sem oft eru í formi 
síendurtekinna stakkatómynda, kanna 
frumeigindir leikhústjáningarinnar. Ragnar er 
starfandi tónlistarmaður með hljómsveitinni 
Trabant.

Born 1976 in Reykjavík. Lives and works in Reykjavík. Ragnar 

Kjartansson’s work, which includes performance, video sculpture 

and painting, traverses the in-between space where theater, 

music and art collide. Endlessly repeated in short, staccato bursts, 

Kjartansson’s performance work examines the elements of the 

theatric gesture. As a musician, Kjartansson is a member of the 

band “Trabant”.

“The Great Unrest” eða „Ókyrrðin mikla” 
©Ragnar Kjartansson 2005 
í Samkomuhúsinu Dagsbrún 
undir Eyjafjöllum.

Viðey – sköpunarsmiðja
Listahátíð í Reykjavík h‹

Sköpunarsmiðja úti í Viðe‹

350 börn taka þátt í ver‹

leið að hver hópur vinnur ‹

samtímalist og þeim vi‹

blaðamannafund um hátíðina. 

Creative workshop in Videy island
The Reykjavik Arts Festival ‹

Videy island where children g‹

children will get to know cont‹

be introduced on May 14 at the same time as the Festival holds its press meeting on the island. 

Listasafn Árnesinga
The Árnesinga Art Museum 
Alla daga nema mánudaga 11:00 til 17:00 / 
11 am to 5 pm except Mondays
www.listasafnarnesinga.is
Forstöðumaður / Director
Birna Kristjánsdóttir

Dagsbrún  
Daglega 12:00 til 24:00/ Daily 12 am to 12 pm

Jonathan Meese 
Im Teehaus der Tiberiusfratze, 2004. 
Olía á léreft. 
210 x 260 sm.
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Vestmannaeyjar
Westman Islands

Micol Assaël (f. 1979) skapar stórfengleg 
listaverk þar sem líkaminn og áþreifanleg 
reynsla eru aftur gerð að þungamiðju 
listarinnar, eftir margra ára ægivald stafrænnar 
listar og kenninga um sýndarveruleika innan 
listaheimsins. Innsetningar Assaël skerpa 
skilningarvitin og vekja með okkur grun um að 
áhætta og mótþrói gætu verið áhugaverðir 
staðir að kanna, fyrir líkama okkar jafnt sem 
vitund. Hún rannsakar hvað það merkir að taka 
áhættu, sérstaklega þegar það leiðir til þess að 
við fáum nýja sýn á ýmsa sálfræðilega og 
heimspekilega þætti lífsins, þar sem ætlun og 
ábyrgð lendir saman við annars konar sálrænan 
raunveruleika, svo sem minningar og drauma.

Born 1979 in Rome. Lives and works in Rome. Micol Assaël 

places the body and its authentic experience at the center of her 

work. Incorporating her philosophical education, Assaël 

addresses the relationship between the physical and the 

conceptual, materiality and its cognitive effect. 

Skaftfell, Seyðisfirði

Listsköpun Önnu Líndal  (f. 1957) stendur í 
beinu samhengi við virkni hennar í 
hversdagslífinu. Verkin fjalla um efni eins og 
vinnu, rútínu, hverdsagslegar athafnir. Í 
innsetningum sínum notar hún „ósýnilega” 
hversdagshluti, „ósýnilega” í þeim skilningi að 
þetta eru hlutir sem við veitum sjaldnast athygli 
– kaffibollar, tvinnakefli, skófla, fata, hnífapör 
og sykurmolar. Í verkunum nýtir hún sér efnivið 
úr nánasta umhverfi sínu, efni sem heyra til 
daglegu lífi okkar allra. Slíka notkun muna sem 
eru í daglegri notkun, sem og notkun hennar á 
hefðbundnu handverki, má túlka bæði sem 
virðingarvott við og gagnrýni á sögulegar og 
menningarlegar siðvenjur. Anna Líndal hefur 
verið prófessor við myndlistardeild Listaháskóla 
Íslands frá árinu 2000.

Born 1957 in Reykjavík. Lives and works in Reykjavík. Anna 

Líndal’s work addresses the struggle between repression and 

vitality, critique and creativity, objective documentation and 

unforeseeable metamorphosis. Her work gives an initial 

impression of being pointedly critical, but on closer inspection 

proves to be a subtle exploration of form and idea. 

 

Anna Líndal
In the Backyard, 2003, 
mixed media. 
Courtesy of the artist. 

Micol Assaël
Án titils (rafsvari), 2002
Lofttúðufæriband, rafmagnsvírar, neisti

12,5 x 12 x 19 sm

Sýning Önnu Líndal verður 
opin til kl. 21:00 15. maí í 
tilefni opnunarhátíðar 
listahátíðarinnar Á seyði sem 
er 10 ára um þessar mundir.

Skaftfell
Fimmtudaga til sunnudaga 15:00 
til 18:00 og eftir samkomulagi / 
Thursdays to Sundays 3 to 6 pm 
and by appointment
www.skaftfell.is

Upplýsingamiðstöð myndlistar

Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar mun reka upplýsingamiðstöð fyrir gesti og 
blaðamenn Listahátíðar í Reykjavík. Í CIA.IS, sem er staðsett í hjarta borgarinnar,  
er hægt að nálgast upplýsingar um dagskrá hátíðarinnar og einnig um ýmsa aðra 
viðburði og sýningar í myndlistarlífi borgarinnar. Á meðan hátíðin stendur yfir verður 
CIA.IS einn aðalmótsstaður hátíðargestanna. Forstöðumaður KÍM efnir til heimsókna 
í vinnustofur listamanna í Reykjavík opnunarhelgi Listahátíðar. Ferðirnar verða farnar 
laugardaginn 14. maí kl. 16:00 og sunnudaginn 15. maí kl. 16:00. Erlendum 
blaðamönnum stendur til boða að nýta sér vinnuaðstöðu og netaðgang á staðnum.

Opið:
Þriðjudagur    12.5.: 10–18 
Föstudagur    13.5.: 10–22
Laugardagur 14.5.: 10–22 
Sunnudagur  15.5.: 10–22 
Mánudagur  16.5. til loka hátíðarinnar 
(nema laugardaga og sunnudaga): 10–16

 

Infocenter and Press Lounge 

The Center for Icelandic Art (CIA.IS) will host the Reykjavík Art Festival general 
Infocenter and Press Lounge. At the CIA.IS, located in the City center, visitors can get 
all information about the Festival program and about other activities on the Icelandic 
visual art scene. The CIA.IS is a central Meeting Point during the Art Festival. The 
Director of the CIA.IS will offer a guided tour to some artist studios in Reykjavík on 
Saturday 16:00 and Sunday 16:00”. Foreign journalists are invited to avail 
themselves of several working areas and Internet access.

Opening Hours:
Thursday  12.5.: 10 am – 6 pm 
Friday  13.5.: 10 am – 10 pm
Saturday  14.5. 10 am – 10 pm
Sunday  15.5.: 10 am – 10 pm
From Monday 16.5. to the end of the Festival 

(exc. Saturday and Sunday): 10 am–4 pm

www.vestmannaeyjar.is

Frekari upplýsingar veitir: / For further information: CIA.IS – Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar / – Center for Icelandic Art
Hafnarstræti 16, 101 Reykjavík T: 562-72 62. F: 562-66 56. info@cia.is. www.cia.is, 
vefsíðan verður opnuð fyrstu vikuna í maí / website to be launched in the first week of May
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Sama ár sigraði hann í alþjóðlegu víólu-
keppninni í München og þá komst ferill hans 
á flug. Hann var fyrsti víóluleikarinn sem hélt 
einleikstónleika í frægum tónlistarhúsum á borð 
við Concertgebouw í Amsterdam, Musikverein í 
Vín, La Scala í Mílanó og Carnegie Hall í New 
York, hefur átt mikinn þátt í að auka áhuga 
tónskálda á víólunni og hefur frumflutt fjölda 
tónverka. Náið samstarf hans við Alfred Schnittke 
vakti mikla athygli og meðal annarra tónskálda 
sem hafa samið verk fyrir hann eru John Tavener, 
Giya Kancheli, Poul Ruders, Sofia Gubaidulina 
og Mark-Anthony Turnage. Þeir eru líka ófáir 
tónlistarmennirnir sem Bashmet hefur spilað með, 
en meðal þeirra má nefna Sviatoslav Richter, 
Isaac Stern, Mstislav Rostropovich, Mörthu 
Argerich, Gidon Kremer, Anne-Sophie Mutter, 
Maxim Vengerov, Borodin-kvartettinn og Jean-
Yves Thibaudet. Bashmet hefur leikið með öllum 
fremstu sinfóníuhljómsveitum heims, en árið 1992 
stofnaði hann hljómsveitina Moskvueinleikarana, 
sem samanstendur af hljóðfæraleikurum sem 
kallaðir hafa verið „rjómi hinnar nýju kynslóðar”.

Miðaverð / Admisson 3500 / 3200

Yuri Bashmet viola
Indisputably the world’s greatest living violist, 
Yuri Bashmet has one simple ambition, to 
continue producing world class performances 
on the concert platform and on record.  His 
commitment to music and musicians is 
phenomenal, not only as a soloist either in 
concerto or in recital, but also as a chamber 
player, or conductor of one of his two orchestras, 
or as a teacher, either at home in Moscow, or at 
Siena, every summer.  In some senses the viola 
only achieved solo status in the 20th century and 
Bashmet has championed the concertante works 
of Bartók, Walton and (fellow violist) Hindemith, 
let alone solo works such as Shostakovich’s last 
composition, his Viola Sonata.  But building from 
that, Bashmet has been the inspiration (if not 
the commissioner) of a number of contemporary 
works which have laid the foundation for the 
solo viola repertoire for a new millennium. 
The concert is in co-operation with the Iceland 
Symphony Orchestra.

Venue Háskólabíó, Concert hall
Time June 2 at 7:30 p.m

Víóluhátíð
á Listahátíð

Yuri Bashmet 
víóluleikari
Háskólabíói
2. júní kl. 19:30

Rjómi hinnar nýju kynslóðar
„Yuri Bashmet er
án efa einn mesti 

tónlistarmaður 
samtímans“ 
The Times

„Yuri Bashmet er án efa einn mesti tónlistarmaður samtímans,“ var fullyrt í 
The Times um hinn mikla meistara víólunnar. Bashmet ólst upp í Lvov í Úkraínu 
og vildi gerast gítaristi í bítlabandi. Víóluleikurinn varð þó ofan á, enda sýndi 
hann einstaka hæfileika á því sviði. Hann nam við Tónlistarháskólann í Moskvu 
frá 1971 og var ráðinn prófessor við hann 1976, yngstur allra sem hefur 
hlotnast sá heiður. 

Efnisskrá / Programme

Yuri Bashmet og
Sinfóníuhljómsveit 

Íslands

 
B. Britten: Tvær myndir nr. 2 

fyrir víólu og strengi  
D. Shostakovich: Shostakovich 
– sinfónía fyrir víólu og strengi 
(útsetning af strengjakvartett 

nr. 13 í b-moll op.138) 
 

– HLÉ –
 

F. Hofmeister: Konsert fyrir 
lágfiðlu og hljómsveit nr. 1 í 

D-dúr  
F. Schubert: Sinfónía nr. 3
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Beethoven samdi tíu sónötur fyrir píanó og fiðlu 
á tímabilinu 1719–1813. Bæði Mozart og 
Haydn höfðu nokkru áður samið sónötusyrpur 
fyrir þessi tvö hljóðfæri, verk sem þeir sömdu frá 
sjónarhorni píanóleikarans þar sem fiðlan lék 
mun minna hlutverk en félagi hennar píanóið. 
Beethoven notaði sömu hljóðfæraskipan en 
í sónötunum hans er fiðlan enginn eftirbátur 
píanósins. Með þessu braut hann í bága við 
viðteknar venjur þess tíma. Þrátt fyrir það gegnir 
píanóið afar þýðingarmiklu hlutverki í öllum tíu 
sónötunum.

Beethoven var sjálfur snjall píanóleikari og reyndi 
í sífellu að ná nýjum hæðum í tækni og túlkun, 
á þeim árum þegar sjálft hljóðfærið var einnig 
í stöðugri þróun að sama markmiði. Fiðluleikari 
á okkar tímum verður af þessum sökum að vera 
sér meðvitaðandi um að píanótónlist samin fyrir 
hljóðfæri þessa tíma hefur yfir sér tiltekinn blæ, 
hljóm og áherslur. Píanóþátturinn er þannig 
leiðarhnoðað sem fiðluleikarinn verður að elta 
þegar verkið er túlkað. Í mörgum sónatanna 
verður vart við þann mótþróa og þá gleði 
yfir unnu afreki sem einkenna gjarnan tónlist 

Beethovens, og þessu verða tónlistarmennirnir að 
geta komið til skila til áheyrandans.
 
Þess má geta að sónatan númer 1 í D-dúr 
fyrir píanó og fiðlu er tileinkuð einum kennara 
tónskáldsins, Antonio Salieri. Beethoven kom til 
Vínarborgar í fyrsta sinn árið 1792 til að læra 
hjá Haydn, en samband þeirra varð skammvinnt, 
að hluta til vegna þess að þetta aldurhnigna 
tónskáld þurfti að ferðast mikið og vegna 
þess að hinn ungi Beethoven var örgeðja og 
óheflaður. Beethoven fann sér því aðra lærifeður 
í Vínarborg, þeirra á meðal Johann Georg 
Albrechtsberger og Antonio Salieri.

Beethoven naut því ekki lengi formlega 
handleiðslu Haydns, en gamla tónskáldið varð 
honum samt sem áður innblástur til þess að 
semja sína fyrstu sinfóníu og kvartettana. Sónötur 
Haydns fyrir píanó og fiðlu kunna sömuleiðis að 
hafa átt þátt í að hvetja Beethoven til að fara 
að því dæmi. Auk þess má gera því skóna að 
vinur Beethovens, fiðluleikarinn Karl Amanda frá 
Courland, sem í dag er Lettland, hafi haft áhrif á 
hann að þessu leyti. FRH. NÆSTU SÍÐU.

Beethoven
Sónötur fyrir píanó og fiðlu

Ýmir, tónlistarhús 
15., 22., og 29. maí
kl. 11:00

Í fyrsta sinn í aldarfjórðung verða sónötur Ludwigs van Beethovens fyrir píanó og 
fiðlu fluttar í heild sinni á Íslandi. Flytjendur eru Sigrún Eðvaldsdóttir konsertmeistari 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands og Gerrit Schuil píanóleikari sem bæði hafa verið 
atkvæðamikil í íslensku tónlistarlífi. Flutningur allra tíu sónatanna, sem hver um sig er 
mikið meistaraverk, fer fram í þremur hlutum þrjá sunnudaga í röð í tónlistarhúsinu 
Ými kl. 11 fyrir hádegi.

Beethoven í botn
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NÝR GS

Við leitum stöðugt að 

fullkomnun. Nýr Lexus GS 

færir þig nær takmarkinu. 

Stíllinn er glæsilegur, 

yfirbragðið sportlegt, 

viðbragðið snöggt og 

kraftmikið og aksturinn 

engu líkur. Vertu fremstur 

á þínu sviði. Aktu á nýjum 

Lexus GS.
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Tónleikar 1,  15. maí 

Sónata nr. 1 í D-dúr op. 12 nr. 1
Allegro con brio

Tema con variationi, Andante con 
moto

Rondo, Allegro

Sónata nr. 2 í A-dúr op. 12 nr. 2
Allegro vivace

Andante piú tosto allegretto
Allegro piacévole

– HLÉ –

Sónata nr. 3 í Es-dúr op. 12 nr. 3
Allegro con spirito

Adagio con molta espressione
Rondo, Allegro molto

Sónata nr. 4 í a-moll op. 23
Presto

Andante scherzoso piú allegretto
Allegro molto

Tónleikar 2,  22. maí

Sónata nr. 5 í F-dúr (Frühlings-
sonata) op. 24

Allegro
Adagio molto espressivo
Scherzo, Allegro molto

Rondo, Allegro ma non troppo

Sónata nr. 6 í A-dúr op. 30 nr. 1
Allegro

Adagio molto espressivo
Allegretto con variazioni

– HLÉ –

Sónata nr. 7 í c-moll op. 30 nr. 2
Allegro con brio
Adagio cantabile
Scherzo, Allegro

Finale, Allegro – Presto

Tónleikar 3,  29.maí 
 

Sónata nr. 8 í G-dúr op. 30 nr. 3
Allegro assai

Tempo di Minuetto, ma molto 
moderato é grazioso

Allegro vivace 
 

Sónata nr. 9 í A-dúr (Kreutzer-
sonata) op. 47

Adagio sostenuto – Presto
Andante con variazioni

Finale, Presto

– HLÉ –

Sónata nr. 10 í G-dúr op. 96
Allegro moderato
Adagio espressivo
Scherzo, Allegro
Poco allegretto

Beethoven Concerts
Beethoven concerts performed by Sigrún 
Edvaldsdóttir, Concertmaster of the Iceland 
Symphony Orchestra, and pianist Gerrit Schuil. 
Program includes the complete Beethoven piano/
violin sonatas, divided in three and performed 
three Sunday mornings in a row. 
Ludwig van Beethoven wrote ten sonatas for 
piano and violin between 1797 and 1813 and 
each sonata is an absolute masterpiece. Both 
Mozart and Haydn had previously written sets of 
sonatas for the two instruments conceived from a 

pianistic point of view, placing less importance 
on the violin part than on its partner, the piano. 
Beethoven followed suit, except that in his 
sonatas, the violin clearly does not submit to the 
piano. In so doing, he broke with the tradition of 
the time.

Venue Ýmir Concert Hall.
Time May 15, 22 and 29 at 11 a.m. 
Miðaverð / Admission 2500
Á alla þrjá tónleikana /
For all three concerts 5500

Sigrún Eðvaldsdóttir konsertmeistari hóf 
fiðlunám 5 ára gömul hjá Gígju Jóhannsdóttur 
í Barnamúsíkskólanum í Reykjavík og lauk 
einleikaraprófi frá Tónlistarskólanum í Reykjavík 
árið 1984 hjá Guðnýju Guðmundsdóttur. 
Hún hlaut bachelor- gráðu frá Curtis tónlistar-
háskólanum í Fíladelfíu árið 1988. Hún hefur 
tekið þátt í fjölda alþjóðlegra fiðlukeppna 
og vann m.a. önnur verðlaun í Leopold 
Mozart-keppninni árið 1987, bronsverðlaun 
í Síbelíusarkeppninni árið 1990 og önnur 
verðlaun í Carl Flesh-keppninni árið 1992. 
Það sama ár hlaut hún bjartsýnisverðlaun 
Brøstes. Hún hefur komið víða fram sem ein-
leikari og kammermúsíkant og komið fram 
fyrir hönd Íslands á ýmsum tónlistarhátíðum. 
Hún hefur gegnt stöðu fyrsta konsertmeistara 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands frá árinu 1998 
ásamt Guðnýju Guðmundsdóttur en með hljóm-
sveitinni hefur hún margoft komið fram sem 
einleikari.

Gerrit Schuil píanóleikari fæddist í 
Vlaardingen í Hollandi. Hann vann til fyrstu 
verðlauna í samkeppni tvö hundruð ungra 
hollenskra tónlistarmanna aðeins níu ára gamall 
og kom fram í hollenska útvarpinu tveimur 
árum síðar. Gerrit Schuil hefur komið fram á 
tónleikum um alla Evrópu, í Bandaríkjunum 
og í Asíu, verið gestur á listahátíðum víða um 
heim og leikið með fjölmörgum söngvurum og 
hljóðfæraleikurum. Gerrit stjórnaði hljómsveit 
Hollenska útvarpsins, sem á þeim tíma var einnig 
hljómsveit Hollensku óperunnar, í nokkur ár og 
stjórnaði einnig öðrum hollenskum hljómsveitum. 
Gerrit kom til Íslands í tónleikaferð árið 1992 og 
heillaðist svo mjög af landinu að hann ákvað að 
flytja hingað og lítur nú á Ísland sem heimili sitt. 
Hann varð fljótlega atkvæðamikill í tónlistarlífinu 
hér, hélt fjölda einleikstónleika og stjórnaði hjá 
Sinfóníuhljómsveit Íslands og Hljómsveit Íslensku 
óperunnar.

Efnisskrá / Programme
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Á tónleikaárinu 2004-2005 fagnar Pacifica- 
kvartettinn tíu ára afmæli sínu með fyrstu 
heimsókn sinni til Íslands, auk þess að fara í 
sína fyrstu tónleikaferð til Japans, koma fram 
í fyrsta sinn í Wigmore Hall í London, flytja 
alla fimm kvartetta Elliott-Carter fyrir San 
Francisco Performances, halda tónleika í Alice 
Tully-salnum í Lincoln Center, gefa út alla 
strengjakvartetta Mendelssohns á vegum Cedille 
hljómplötufyrirtækisins, og með því að halda 
rúmlega sextíu tónleika um öll Bandaríkin.

Pacifica-kvartettinn var stofnaður árið 
1994 og ávann sér fljótt góðan orðstír. 
Kvartettinn vann til fyrstu verðlauna í þremur 
virtustu kammertónlistarkeppnunum fyrir 
unga kammerhópa, Coleman Chamber 
Music-keppninni árið 1996, Concert Artists 
Guild-keppninni árið 1997 og Naumburg- 
kammermúsíkkeppninni árið 1998. Árið 2002 
fékk kvartettinn auk þess hin virtu Cleveland- 
kvartettverðlaun, sem samtökin Chamber Music 
America veita, og hélt í kjölfar þess tónleika í 

Íslenska óperan
28. maí

kl. 15:00
29. maí kl. 20:00

Hömrum, Ísafirði 
laugardaginn 4. júní

kl. 17:00

Pacifica-kvartettinn er talinn einn fremsti kvartett Bandaríkjanna í dag. 
Dómar um hann hafa verið sérlega glæsilegir, sbr. „undraverðir hæfileikar, 
kraftur og metnaður“. Þrennir tónleikar verða með Pacifica á Listahátíð í 
Reykjavík, tvennir í Reykjavík, einir á Ísafirði. Síðast en ekki síst þá heldur 
kvartettinn tónleika á Litla-Hrauni og leikur fyrir íslensk skólabörn.

Pacifica-kvartettinn

„Stórkostlegur 
flutningur hins 

stórsnjalla
Pacifica-kvartetts“ 

New York Times
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átta af virtustu tónleikasölum Bandaríkjanna, 
auk þess sem kvartettinn fékk inngöngu í 
kammermúsíksamtökin í Lincoln Center, sem 
standa fyrir tónleikum fyrir hæfileikaríka, unga 
tónlistarmenn. Kvartettinn hefur nú bætt Evrópu 
inn á tónleikaskrá sína og hélt nýlega tónleika 
í Þýskalandi, á Spáni og í Skotlandi, auk þess 
sem þau hafa ferðast um öll Bandaríkin, frá Los 
Angeles og San Francisco að Lincoln Center og 
Millerleikhúsinu í New York.

Pacifica-kvartettinum er mikið í mun að kynna 
nýja tónlist og pantar og flytur allt að átta 
ný verk á ári. Síðustu tvö tónleikaárin hlaut 
kvartettinn mikið lof fyrir flutning sinn á öllum 
strengjakvartettum Elliott-Carter í Millerleikhúsinu 
í New York, University of Chicago, UCLA, 
Cleveland Museum og á Edinborgarhátíðinni. 
Gagnrýnandi New York Times bar mikið lof á 
„stórkostlegan flutning“ hins „stórsnjalla Pacifica 
kvartetts“ og í Chicago Tribune var rætt um 
„undraverða hæfileika, kraft og metnað“.

Nú í ársbyrjun gaf Cedille Records út hljóðritun 
Pacifica-kvartettsins á öllum strengjakvartettum 
Felix Mendelssohn. Áður hafði kvartettinn 
hljóðritað kammerverk eftir Dvorák fyrir sömu 
útgáfu, þar á meðal lágfiðlukvintett hans, með 
liðsinni Michaels Tree, og alla kvartetta Easleys 
Blackwood, en þessar hljóðritanir fengu mikið 
lof. 

Meðlimir Pacifica-kvartettsins eiga sér einstæða 
sögu gamallar vináttu og samvinnu í tónlist. 
Fyrsti fiðluleikari, Simin Ganatra, sem er fæddur 
og uppalinn í Suður-Kaliforníu, byrjaði að 
leika með sellóleikaranum Brandon Vamos og 

fiðluleikaranum Sigurbirni Bernharðssyni þegar 
á unglingsárunum. Seinna kynnti Sigurbjörn 
Masumi Rostad fyrir þeim og hún slóst í hópinn. 
Kvartettinn er stofnaður við vesturströndina 
og steig þar sín fyrstu skref á tónleikasviðinu 
og kaus því að nefna sig í höfuðið á hinu 
mikilfenglega Kyrrahafi. Á ferli sínum hefur 
kvartettinn í hvívetna reynt að vera „Distinct as 
the billows/ yet one as the sea“, með orðum 
ljóðskáldsins James Montgomery. 

The Pacifica Quartet
The Pacifica Quartet celebrates its 10th 
anniversary during the 2004–2005 seasons. 
An ardent advocate of contemporary music, the 
Pacifica has commissioned and performed up to 
eight new works a year.  
The members of the Pacifica Quartet share 
a unique history of personal and musical 
friendship. First violinist Simin Ganatra, born 
and raised in southern California, initially 
played with cellist Brandon Vamos and 
violinist Sibbi Bernhardsson while they were all 
teenagers. Sibbi later brought his good friend 
Masumi Rostad to the group. Originating on the 
West Coast, where it played many of its earliest 
concerts together, the Quartet takes its name 
from the awe-inspiring Pacific Ocean.

Venue Icelandic Opera and Hömrum, 
Ísafjördur

Time May 28 at 3 pm and May 29 at 8 pm, 
June 4 at 5 pm

Miðaverð /Admission 3200.

„Undraverðir hæfileikar,
kraftur og metnaður!“

Chicago Tribune

PACIFICA 
Efnisskrá / Programme

Íslenska óperan
28. maí

og Hömrum, Ísafirði
4. júní

Mendelssohn-strengjakvartett 
op.13

Ruth Crawford Seeger 
strengjakvartett

– HLÉ –

Þorkell Sigurbjörnsson 
strengjakvartett

Beethoven op. 131

Íslenska óperan
29. maí

Ligeti-strengjakvartett nr.1
George Crumb:

Black Angels
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THE CENTRE 
The Official Tourist Information Centre in Reykjavík 
Iceland Giftstore - Blue Lagoon Spa Shop - Seafood Cellar Restaurant 
The Change Group - Embla Travel - Iceland Refund - What’s On Web Services 

Great Value for Money! 

Reykjavík Tourist Card 
Your Key to the Capital 

The Reykjavík Tourist Card offers a great and inexpensive way 
to enjoy and experience Reykjavík at your own pace. Available 
for 24, 48 or 72 hours, this card gives admission to the thermal 
pools, unlimited travel with the local “Strætó” busses, admission 
to a great selection of museums and galleries, plus discounts 
of various tours, shopping and services. 

Reykjavík Tourist Information Centre 
Your Essential Guide to Iceland 

Iceland’s largest Tourist Information Centre, situated in a restored historic building in the heart of the 
old city, is the key to a successful holiday in Iceland. Great range of information, booking service, box 
office, Reykjavík Tourist Card, Internet and money exchange services, souvenirs and much more. 

– leikhúsið þitt!
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Christoph Schlingensief hefur undanfarið undir-
búið verkefnið hér á landi, en að því koma 
allmargir íslenskir listamenn, bæði frá Klink og 
Bank og Þjóðleikhúsinu, sem er samstarfsaðili að 
verkefninu auk Landsbankans. 
Um er að ræða að hluta til kvikmynd, sem 
varpað er á hringsvið  þar sem ýmsar verur eru 
á kreiki. Vinnur leikstjórinn út frá ýmsum minnum 
úr verkum Wagners, afrískum trúarhefðum, 
Íslendingasögunum og íslenskum samtíma.

Verk leikstjórans hafa jafnan vakið mikla athygli 
og á Bayreuth-hátíðinni í Þýskalandi í fyrra var 
frumsýnd uppfærsla hans á óperunni Parcifal eftir 
Wagner. Pierre Boulez stjórnaði flutningnum, en 
Schlingensief og hans áhöfn sáu um leikmynd og 
leikstjórn og vakti sýningin gríðarlegar deilur. 
Þetta nýja verkefni sem hér verður frumflutt hefur 
verið lengi í undirbúningi. Þegar er ákveðið að 
verkið verði sýnt í Berlín, New York og Vín og 
mun það breytast á hverjum stað.

Verkið verður frumflutt í Klink og Bank í 
Brautarholti 1 kl. 19.00 opnunardag Listahátíðar 
í Reykjavík, laugardaginn 14. maí. Leikstjórinn 
tekur sjálfur þátt í opnuninni eins og hann gerir 
jafnan.

Animatograph by Christoph 
Schlingensief
The acclaimed German filmmaker, artist and 
theatre director Christoph Schlingensief will 
premiere a new work, The Animatograph, in 
Klink and Bank this spring as a part of Reykjavík 
Arts Festival’s program.  
 

The project is a commission by the Austrian 
Foundation Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary, founded by Francesca von 
Habsburg in Vienna, and is a contribution to 
Reykjavík Arts Festival.   
Christoph Schlingensief has filmed footage for 
The Animatograph in Iceland for the last weeks 
and several Icelandic artists, both from Klink and 
Bank and the National Theatre of Iceland, will 
participate in the project. The National Theatre 
and the Landsbanki are collaborators in the 
project.   
This art installation is an actionistic photo-
plate, recording and projecting images based 
on a multi-part film created for this purpose. 
Schlingensief links in this work episodes of 
a Mystery House murder story with current 
Icelandic occurances. Elements from Icelandic 
Sagas are weaved together with filmic visions of 
the Wagnerian interpretation of the Holy Grail 
and the shamanistic traditions of Africa and 
Europa. The director himself will take part in the 
premiere as he usually does.  
The new project that will be premiered in Iceland 
has been in preparation for quite some time. 
It will be presented in Berlin, New York and 
Vienna.  

Venue Klink and Bank
Time May 14 at 7 pm

Schlingensief
með nýtt verk í 
Klink og Bank

Listamaðurinn 
Christoph Schlingensief 

er kallaður
„enfant terrible“ 

þýska kvikmynda- og 
leikhúsheimsins

Hinn þekkti þýski leikstjóri Christoph Schlingensief frumflytur nýtt 
verk, Animatograph, í Klink og Bank á Listahátið í vor. Verkefnið 
er framlag austurrísku hertogaynjunnar Francescu Von Habsburg og  
stofnunar hennar, T-B A21 í Vín, til Listahátíðar og Klink og Bank.

Animatograph
Frumsýning

í Klink og Bank
14. maí kl.19:00
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VOX Restaurant
11.30 - 14.00 /
18.30 - 22.30
VOX Bistro
11.30 - 22.30

Nordica Hotel
Su›urlandsbraut 2
108 Reykjavík
Sími: 444 50 50
vox@vox.is

Á VOX framrei›um vi› listagó›an mat í fágu›u og notalegu umhverfi.

Á VOX Bistro er bo›i› upp á létta málsver›i og hádegisver›arhla›-
bor› allan daginn og á VOX restaurant ættu allir matgæ›ingar a›
fá drauma sína uppfyllta, enda matse›illinn fjölbreyttur og vínlistinn
mjög fjölskrú›ugur.

Máltí› á VOX er sannkalla› dekur vi› brag›laukana!
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VI‹ ÖLL
TÆKIFÆRI

Icelandair hotels rekur átta fjögurra og flriggja stjörnu
hótel ví›s vegar um landi› flar sem veitt er fyrsta flokks
fljónusta. Vi› bjó›um hópum jafnt sem einstaklingum
afbrag›s gistingu og veitingar bæ›i í höfu›borginni
og í fallegu umhverfi á landsbygg›inni.

Veri› velkomin á Icelandair hotels!

www.icehotels.is Sími: 444 4000 Nordica • Loftlei›ir • Flughótel • Hamar • Flú›ir • Rangá • Klaustur • Héra›
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Íslendingum mest að skapi

Samkvæmt Fjölmiðlakönnun Gallup er Morgunblaðið
sá fjölmiðill sem er Íslendingum mest að skapi.
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Eyrrarósin, sérstök viðurkenning sem veitt verður 
árlega fyrir framúrskarandi menningarverkefni á 
landsbyggðinni, var afhent í fyrsta sinn í byrjun 
árs 2005. Að Eyrarrósinni standa Listahátíð 
í Reykjavík, Byggðastofnun og Flugfélag 
Íslands og er markmiðið efling menningarlífs á 
landsbyggðinni. 
Viðurkenningin kom í hlut Þjóðlagahátíðarinnar 
á Siglufirði sem er einstaklega metnaðarfull hátíð 
og hefur á örfáum árum náð að stuðla að bæði 
varðveislu og nýsköpun í íslenskri þjóðlagatónlist. 
Gunnsteinn Ólafsson er listrænn stjórnandi 
hátíðarinnar. 
Viðurkenningin er fjárstyrkur að upphæð 1,5 
milljónir og verðlaunagripur eftir Steinunni 
Þórarinsdóttur til eignar. Dorrit Moussaieff 
forsetafrú afhenti viðurkenninguna og er hún 
jafnframt verndari Eyrarrósarinnar. 
Þrjú verkefni höfðu áður verið valin úr hópi 
fjölmargra umsækjenda og voru þau öll kynnt 
sérstaklega á Bessastöðum. Hin verkefnin tvö 
sem hlutu tilnefningu voru: Aldrei fór ég suður, 
rokkhátíð alþýðunnar á Ísafirði og listahátíðin
Á seyði á Seyðisfirði. 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
menntamálaráðherra flutti ávarp við athöfnina.

Sjá nánar um hátíðirnar sem fengu 
viðurkenningar:
Þjóðlagahátíðin á Siglufirði:
www.siglo.is/festival/2005
Aldrei fór ég suður, Ísafirði:
www.skidavikan.is/festival/aldrei.htm
Listahátíðin Á Seyði, Seyðisfirði:
www.sfk.is/aseydi

Eyrarrósin (Epilobium latifolium) 
The Reykjavík Arts Festival awards every year an 
outstanding, cultural project that takes place in 
rural Iceland, the year 2005 being the first year 
of this initiative.  
The aim of the award is to stimulate cultural 
activity in the countryside, give all Icelanders an 
opportunity to enjoy international arts events and 
increase culturally related tourism.

The first winner of the award is the Folk Song 
Festival in Siglufjordur
www.siglo.is/festival/2005/ 
Two other projects were nominated for the 
awards: The People’s Rock Music Festival in 
Ísafjörður
www.skidavikan.is/festival/aldrei.htm
and the art festival Á seyði in Seyðisfjörður 
www.sfk.is/aseydi/ 

Þjóðlagahátíðin á Siglufirði 
hlaut fyrstu Eyrarrósina

Frá afhendingu Eyrarrósarinnar á Bessastöðum
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Þegar lífið blómstrar
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ÓLAFUR ELÍASSON
GABRÍELA FRI‹RIKSDÓTTIR
HREINN FRI‹FINNSSON
RONI HORN
FINNBOGI PÉTURSSON
RAGNAR KJARTANSSON
KRISTJÁN GU‹MUNDSSON

also new works by:

LAWRENCE WEINER

Visit our new showroom at Klapparstígur 16 (by appointment only)

14.05.05 - 06.07.05
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Afgreiðslutími miðasölu: 1. apríl til 30. apríl 
er opið virka daga kl. 12–18 og laugardaginn 
2. apríl og sunnudaginn 3. apríl er opið 12–16.
Frá og með 30 apríl er opið alla virka daga 
12–18 og laugardaga og sunnudaga 12–16.  
Miðasala á www.listahatid.is og www.artfest.is 
er opin allan sólarhringinn.

Passar sem gilda á allar myndlistarsýningar 
Listahátíðar í Reykjavík 2005 á tímabilinu14. 
maí til 5. júní  verða til sölu frá og með 1. maí 
á eftirtöldum stöðum: Miðasölu Listahátíðar í 
Reykjavík, Bankastræti 2, Listasafni Reykjavíkur, 
Listasafni Íslands, Upplýsingamiðstöð 
ferðamanna, Ingólfsnausti. Verð kr. 1000.  

Miðasala á tónleika Yuri Bashmet og 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands er hjá miðasölu 
Sinfóníuhljómsveitarinnar, sími 545 2500, og 
www.sinfonia.is

Miðasala á tónleika Pacifica-kvartettsins í 
Hömrum á Ísafirði er alla virka daga
kl. 10 – 15.30 í síma 456 3925 og við 
innganginn.

Umsjón með miðasölu:
Heiðrún Harðardóttir, sími 891 9696 
           Starfsfólk miðasölu: 
            Freyja Dögg Halldórsdóttir 
            Gunnþóra Sigfúsdóttir

Listahátíð í Reykjavík
Reykjavík Arts Festival
Skrifstofa / Office, 
Lækjargata 3b
Reykjavík, Iceland
Sími / Tel +354 5612444
Fax + 354 562 2350
www.listahatid.is
www.artfest.is

Miðasala – Box Office
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AÐGANGUR ÓKEYPIS / ADMISSION FREE

Grófarhús · Tryggvagata 15 · 6. hæð/6th floor.
Sími/tel  563 1790 · Fax  563 1799

Afgreiðsla og skrifstofa opin virka daga frá 10–16.
Office opening hours 10–16 weekdays.

Opnunartími sýninga 12–19 virka daga, 13–17 um helgar.
Exhibition gallery open 12–19 weekdays, 13–17 weekends.

www.ljosmyndasafnreykjavikur.is
www.photomuseum.is · photomuseum@reykjavik.is

Ljósmyndasafn Reykjavíkur / Reykjavik Museum of Photography

Fulltrúaráð Listahátíðar í Reykjavík 2005
Menntamálaráðuneytið, Reykjavíkurborg, Arkitektafélag Íslands, 
Bandalag íslenskra listamanna, Borgarbókasafn Reykjavíkur, Félag 
íslenskra hljómlistarmanna, Félag íslenskra leikara, Félag íslenskra 
listdansara, Félag íslenskra myndlistarmanna, Félag íslenskra 
tónlistarmanna, Félag kvikmyndagerðarmanna, Félag leikstjóra á 
Íslandi, Íslenska óperan, Íslenski dansflokkurinn, Landsbókasafn 
Íslands - Háskólabókasafn, Leikfélag Reykjavíkur, Listaháskóli Íslands,  
Listasafn ASÍ, Listasafn Íslands, Listasafn Reykjavíkur, Listasafn 
Sigurjóns Ólafssonar, Listasafnið á Akureyri, Ljósmyndasafn 
Reykjvíkur, Menningarmiðstöðin Gerðuberg, Minjasafn Reykjavíkur, 
Norræna húsið, Nýlistasafnið, Rithöfundasamband Íslands, 
Ríkisútvarpið, Samband íslenskra myndlistarmanna, Sinfóníuhljómsveit 
Íslands, Tónskáldafélag Íslands, Þjóðleikhúsið, Þjóðmenningarhúsið, 
Þjóðminjasafn Íslands

Dagkskrárnefnd Listahátíðar í Reykjavík 2005
Ólafur Gíslason
Árni Matthíasson
Sigurður Guðmundsson
Mist Þorkelsdóttir
Dórótheé Kirch
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Me› hækkandi sól blómstrar mannlíf og listir.
Actavis au›gar mannlífi› me› flví a› sty›ja vi›
lista- og menningarstarf.

Me› hækkandi sól
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Alþjóðleg víóluráðstefna 2. til 5. júní
Tónleikar með Garth Knox víóluleikara og víóluleikurum úr Sinfóníuhljómsveit 
Íslands verða á Listahátíð í samvinnu við Víólufélag Íslands. Á tónleikunum verða m.a. 
frumflutt ný verk eftir Daníel Bjarnason, Hafliða Hallgrímsson og Garth Knox. Einleikari: 
Þórunn Ósk Marinósdóttir. Tónleikarnir eru hluti af fjögurra daga alþjóðlegri 
víóluráðstefnu sem Víólufélag Íslands stendur fyrir dagana 2. til 5. júní

Garth Knox víóluleikari
Garth Knox fæddist á Írlandi og ólst upp í 
Skotlandi. Hann nam tónlist við Royal College 
of Music í London hjá Frederick Riddle og 
vann þar til nokkurra verðlauna fyrir víólu- og 
kammertónlistarverk. 
Árið 1983 bauð Pierre Boulez honum að ganga 
til liðs við Ensemble InterContemporain í París, 
þar sem honum gafst oft færi á að koma fram 
sem einleikari (þar á meðal undir stjórn Boulez 
sjálfs) og sem kammertónlistarmaður, en með 
hópnum fór hann í fjölda tónleikaferða og lék á 
listahátíðum víða um heim.
Árið 1990 gekk Garth Knox í Arditti- 
strengjakvartettinn og lék með honum í öllum 
helstu tónleikasölum heimsins, en vann á sama 

tíma náið með flestum virtustu tónskáldum 
samtímans og flutti verk þeirra. Garth Knox 
hætti í kvartettinum árið 1998 til að einbeita sér 
að einleikaraferli sínum. Síðan hefur hann flutt 
verk eftir Henze (víólusónata hans er tileinkuð 
Knox), Ligeti, Schnittke, Ferneyhough, James 
Dillon, George Benjamin og fjölda annarra 
tónskálda. Nú síðast kom hann fram á tónleikum 
í Köln, hélt einleikstónleika í Brussel, Vínarborg, 
París og fleiri borgum.
Undanfarið hefur hann unnið brautryðjandastarf 
í notkun og kynningu á viola d´amore og hefur 
kannað þá möguleika sem þetta hljóðfæri 
gefur í sköpun samtímatónlistar, með eða án 
rafmögnunar, og er um þessar mundir að setja 
saman nýja efnisskrá fyrir þetta hljóðfæri.

Víólutónleikar 
Ýmir, tónlistarhús 
3. júní kl. 20:00
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te l . :  514  8000 ,  fax :  514  8030  
e -mai l :  in fo@grand . i s  

Rauða rá r s t í gu r  37  
te l . : 514  7000 ,  f ax :  514  7030  
e -ma i l : r ecep t i on@hote l reyk jav i k . i s

First-class
superior hotel. 

100 spacious rooms. 

conferences.

•

•
•

79 well furnished rooms. 

Fine restaurants within 
a few minutes’ walk. 

•

•

•

www.grand. is  www.hote l reykjav ik . is  

Variety of rooms for 
banquets,receptions and 

In the heart of the city. 
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„NOTES  FROM  A  DIARY“
op. 33  fyrir víólu og píanó
Tileinkað Þórunni Ósk Marinósdóttur
 
Það eru rétt rúm tvö ár síðan ég stóð við glugga 
byrgðan þéttu gráu efni, í húsi númer 263 
við Prinsengracht í Amsterdam, þar sem Anna 
Frank var í felum frá nasistum ásamt fjölskyldu 
sinni  í seinni heimsstyrjöldinni. Fjöldi fólks var 
í safninu þennan dag, og viðbrögð mín heldur 
óráðin og dauf við þessu umhverfi.
 
Skyndilega sló stór klukka í Westertorem- 
kirkjunni rétt við húsið. Dimmur og magnþrunginn 
hljómur klukkunnar færði mig eitt sláandi 

andartak inn í heim þeirra, sem hér eitt sinn 
bjuggu. Ég heyrði hljóm klukkunnar með eyrum 
Önnu og vaknaði sterkt til vitundar um hin 
sorglegu örlög hennar.
 
Stundin við gluggann gráa varð smátt og smátt 
„áttavitinn“ og „segullinn“ sem laðaði fram þann 
tónblæ sem yfir þessu verki hvílir.

Hinn dularfulli hljómur víólunnar hjálpaði til við 
að laða fram þá dulúð og leynd, sem ég sóttist 
eftir. Hvað form snertir er „Notes from a Diary“ 
náskylt ljóðaflokki sem samanstendur af stuttum 
sjálfstæðum þáttum skyldum innbyrðis, sem 
skapa samanlagt stærri heild.
 
Dagbók Önnu kemur ekki við sögu í þessu verki, 
heldur á það rætur sínar í persónulegri reynslu 
sem snertir minningar sem tekið hafa á sig 
einskonar „tónrænt bergmál“.
 
Það er hrein tilviljun að „Notes from a Diary“ er 
samið 60 árum eftir að fyrstu gyðingarnir voru 
frelsaðir úr fangabúðum nasista 1945.

Hafliði Hallgrímsson

Hafliði Hallgrímsson tónskáld
Hafliði Hallgrímsson, sem er í hópi okkar fremstu 
tónskálda, lærði á selló við Tónlistarskólann 
í Reykjavík og lauk burtfararprófi 1962. 
Framhaldsnám stundaði hann við Accademia 
Sancta Cecilia í Róm hjá Enrico Mainardi og 
síðar í London við Royal Academy of Music hjá 
D. Simpson. Hafliði hlaut bæði tónleikaverðlaun 
og Suggia-verðlaunin á meðan hann var við nám 
í Royal Academy. Í London lagði hann einnig 
stund á tónsmíðanám hjá Alan Bush og Peter 
Maxwell Davies. Eftir að formlegu námi lauk 

starfaði Hafliði sem sellóleikari í London með 
English Chamber Orchestra og Haydn-tríóinu. 
Hann fluttist til Edinborgar árið 1977 og var 
fyrsti sellóleikari Scottish Chamber Orchestra 
fram til ársins 1983. Hann býr nú erlendis og 
sinnir tónsmíðum. Meðal verka Hafliða er Poemi, 
konsert fyrir fiðlu og strengjasveit sem hann hlaut 
tónskáldaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir árið 
1986, Tristia fyrir gítar og selló, Daydreams 
in Numbers fyrir strengjasveit og The Flight of 
Icarus fyrir einleiksflautu.

International Viola 
Congress
Concert with viola player 
Garth Knox and the viola 
section of the Iceland 
Symphony Orchestra. 
Program includes new works 
by Daníel Bjarnason, Haflidi 
Hallgrímsson and Garth 
Knox. Solist: Thórunn Ósk 
Marinósdóttir. Part of a 
four day International Viola 
Congress hosted by the 
Icelandic Viola Society. 

Venue Ýmir Concert Hall
Time June 3 at 8 pm
Miðaverð / Admission 
2500

Daníel Bjarnason tónskáld
Daníel Bjarnason hóf píanónám 7 ára gamall og 
lauk burtfararprófi í píanóleik frá Tónlistarskóla 
F.M.H. vorið 2000. Sama ár hóf hann að hóf 
hann nám í tónsmíðum og hljómsveitarstjórn við 
Tónlistarháskólann í Reykjavík og lauk þaðan 
prófi í hvorutveggja vorið 2003.  Daníel hefur 
þegar hlotið viðurkenningu fyrir tónsmíðar 
sínar og hafa verk hans verið flutt í Danmörku, 
Svíþjóð, Noregi, Hollandi, Frakklandi, Japan og 
Kína auk Íslands. Daníel var einn af stofnendum 

kammersveitarinnar Ísafoldar árið 2002 og hefur 
verið listrænn stjórnandi og hljómsveitarstjóri 
hennar frá byrjun. Hann hefur sótt mörg 
námskeið í hljómsveitarstjórn og tónsmsíðum m.a 
hjá Christian Eggen, Brian Ferneyhough, Toshio 
Hosokawa og Jonathan Harvey. Daníel hóf árið 
2004 framhaldsnám í hljómsveitarstjórn hjá Scott 
Sandmeier, prófessor við Tónlistarháskólann í 
Freiburg í Þýskalandi og samhliða náminu sinnir 
hann ýmsum tónistarverkefnum.
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Út að morgni,
heim að kveldi!

Með Icelandair Business Class nýtur þú fullkomins sveigjanleika,

hvert sem leið þín liggur. Viðskiptafargjöldin hafa nú lækkað um allt

að 38%, en áfram getur þú valið á milli 130 ferða á viku til 20 borga.
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Ég náði kvöldvélinni!


