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Miðasala á www.listahatid.is / www.midi.is

Miðasala í Lækjargötu 3b,

opin 10-14 virka daga, sjá nánar bls. 66

Sími: 552 8588

Fax: 562 2350

Greiðslukortaþjónusta 

Miðasala á Dagbók Önnu Frank hjá Íslensku 
óperunni í síma 511 4200 og á www.opera.is.

Miðasala á Ambra – Íslenski dansflokkurinn og 
Carte Blanche, Bergen hjá Borgarleikhúsinu í  
síma 568 8000 og á www.borgarleikhus.is.

Miðasala á Bang Gang, Keren Ann, Lady and 
Bird og Sinfóníuhljómsveit Íslands hjá 
Sinfóníuhljómsveit Íslands í síma 545 2500 og   
á www.sinfonia.is.

Miðapantanir á afmælistónleika Þorkels 
Sigurbjörnssonar 5. júní í Laugarborg í síma 463 
1139. Upplýsingar á www.eyjafjardarsveit.is.

Miðasala á Smaragðsdýpið 20. maí kl. 20.00 í 
Íslensku óperunni í síma 511 4200 og á www.opera.is. 
Miðasala á sýninguna 23. maí kl. 9.00 í Mánagarði, 
Höfn í Hornafirði, fer fram á menningarmidstod@
hornafjordur.is og í afgreiðslu bókasafnsins 
í Nýheimum en sala á sýninguna 23. maí kl. 
15.00 í Kirkju – og menningarmiðstöðinni 
Fjarðabyggð, Eskifjarðarkirkju, fer fram í 
Menningarmiðstöðinni Fjarðabyggð,   
www.tonleikahus.is.

Tickets on-line: www.artfest.is / www.midi.is

(see also page 66)

Box office at Lækjargata 3b / 101 Reykjavík

Open 10 am to 2 pm weekdays

Tel: +354 552 8588

Fax: +354 562 2350

Credit cards accepted

Tickets for Diary of Anna Frank at the Icelandic 
Operás box office, tel 511 4200 and at www.opera.is.

Tickets for Ambra – Iceland Dance Company and 
Carte Blanche, Bergen at Reykjavík City Theatre’s box 
office, tel 568 8000 and at www.borgarleikhus.is.

Tickets for Bang Gang, Keren Ann, Lady and Bird, 
and the Iceland Symphony Orchestra at Iceland 
Symphony Orchestrás box office, tel 545 2500 and  
at www.sinfonia.is.

Tickets for concert Thorkell Sigurbjörnsson June 
5 in Laugarborg available by tel 463 1139.  

Tickets for Diamantina Deep May 20 at 8 pm at the 
Icelandic Operás box office, tel 511 4200 and at 
www.opera.is. Tickets for Diamantina Deep May 23 
at 9 am in Mánagarður, Höfn in Hornafjordur, on 
menningarmidstod@hornafjordur.is and at the 
Nyheimar library but tickets for May 23 at 3 pm in 
the Church and Cultural centre Fjardabyggd, at  
the Cultural centre, info at www.tonleikahus.is.

Listrænn stjórnandi:  Þórunn Sigurðardóttir
Framkvæmdastjóri: Hrefna Haraldsdóttir
Kynningarstjóri: Guðrún Kristjánsdóttir
Verkefnisstjórar: Guðrún Norðfjörð og Gréta 
María Bergsdóttir.
Fulltrúi: Edda Hrönn Gunnarsdóttir

Endurskoðandi: Anna Kristín Traustadóttir
Lögfræðingur: Gunnar Jónsson, hrl.

Ritstjóri: Guðrún Kristjánsdóttir
Auglýsingastjóri: Gíslína Friðbjörnsdóttir
Ábyrgðarmaður: Hrefna Haraldsdóttir
Prófarkalestur og þýðingar: Halla Sverrisdóttir
Útlit Listahátíðar 2008: Jónsson & Le'macks
Prentun: Svansprent

Dagskrárnefnd Listahátíðar 2008:
Árni Matthíasson, Áslaug Thorlacius, Halldór 
Hauksson, Lára Stefánsdóttir og Sjón.

Forsíðumynd

Myndin sýnir afrakstur verks eftir listamanninn Roger 
Hiorns. Hann setti stóran segul ofan í tank til að 
kristallast á meðan á 24 stunda Tilraunamaraþoni 
Serpentine Gallerísins, sem haldið var 13. og 14. október 
2007, stóð. Hann vonaðist til þess að segulsviðið hefði 
áhrif á vaxtarstefnu kristallanna. Segullinn var tekinn úr 
lausninni í tankinum til að marka lok Serpentine Gallery 
Experiment Marathon 2007.

Front page picture 
The Photo shows the result of Roger Hiorns placing a big magnet 
into a tank to crystallize during the 24-hour Serpentine Gallery 
Experiment Marathon 2007, in the hope that the directions that 
crystals would grow in would have been affected by the magnetic 
field. It was taken out of the solution in the tank to mark the end 
of the Serpentine Gallery Experiment Marathon 2007.

Verndari: 
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands

Heiðursforseti:

Vladimir Ashkenazy
Formaður fulltrúaráðs:

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra
Varaformaður fulltrúaráðs:

Ólafur F. Magnússon, borgarstjórinn í Reykjavík

Stjórn Listahátíðar í Reykjavík:

Ingimundur Sigfússon, formaður
Inga Jóna Þórðardóttir, varaformaður
Margrét Bóasdóttir, meðstjórnandi

Dagskráin er birt með fyrirvara um breytingar.
Program is subject to change.

Skrifstofa/Office:
Lækjargata 3b / P.O. Box 88 / IS- 121 Reykjavík 
Sími / Tel: (+354) 561 2444 / Fax: (+354) 562 2350
www. listahatid.is / www.artfest.is

Roger Hiorns / Object – a Manipulated Growth, 2007.

© Serpentine Gallery. Ljósmynd / photo: Alastair Fyfe.

Aðalsamstarfsaðilar

 Í samstarfi um einstaka viðburði

Aðrir samstarfsaðilar

RÁS 1

Hátíðin er í 

Evrópusamtökum 

listahátíða.
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WAYNE SHORTER
Íslenskir strengir, sagir, hörpur, bjöllur. Amerískur saxófónn.
Wayne Shorter er einn af virtustu tónlistarmönnum síðustu aldar. 
Amiina er ein áhugaverðasta hljómsveit íslensku tónlistarsenunnar. 
Landsbankinn er stoltur styrktaraðili tveggja einstakra tónlistarviðburða á Listahátíð.

AMIINA
Fimmtudagur 15. maí / Föstudagur 16. maí

Laugardagur 24. maí 2008
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Kostur á að kynnast því besta

Senn kemur sumar. Þýðir vindar blása úr suðri og 
farfuglar snúa aftur heim. Listahátíð í Reykjavík, sem 
nú er haldin í 22. sinn, er orðin eitt af helstu táknum 
sumarkomunnar, ekki einungis hjá höfuðborgarbúum 
heldur hjá öllum landsmönnum, því hátíðin nær einnig 
til landsbyggðarinnar, meðal annars með tónleikum og 
myndlistarsýningum sem haldnar verða úti á landi.

Á Listahátíð 2008 gegnir myndlistin lykilhlutverki og 
verður víða leitað fanga í þeim efnum. Einn hápunktur 
hátíðarinnar verður Tilraunamaraþon undir stjórn 

Listasafns Reykjavíkur og Serpentine Gallery í London. Verkefnið byggir á tilraunastarfsemi 
og samanstendur af sýningu samhliða röð nýstárlegra viðburða. Innlendir og erlendir 
listamenn, arkitektar, kvikmyndagerðarmenn og vísindamenn skapa vettvang fyrir 
uppgötvanir með fjölda innsetninga, gjörninga og kvikmynda. Allar listgreinar fá hins 
vegar að njóta sín á hátíðinni og verður erfitt að velja milli fjölmargra hrífandi og glæsilegra 
viðburða.

Með Listahátíð berast straumar menningar og lista til landsins erlendis frá. Á hátíðina koma 
listamenn úr hópi þeirra fremstu í heimi. En við erum ekki einungis þiggjendur því Listahátíð 
hefur jafnframt átt þátt í því að íslenskir listamenn hafa fengið aukin tækifæri til að kynna 
list sína bæði hérlendis og á alþjóðlegum vettvangi og eiga þeir stóran þátt í dagskrá 
hátíðarinnar.

Hlutverk Listahátíðar er jafnframt og ekki síst að gefa íslenskum almenningi kost á að 
kynnast því besta sem völ er á hverju sinni á sviði lista hérlendis sem erlendis.

Öll leitum við einhvers sem er ofar hversdagsleikanum til að veita birtu og fegurð í líf okkar. 
Ég trúi því að allir sem á þessa hátíð koma finni þar eitthvað af því sem þeir leita og að jafnt 
þeir sem miðla list sinni og hinir sem hennar njóta fari ríkari heim af hátíðinni.

Megi sem flestir njóta Listahátíðar 2008.

Gleðilega hátíð!

Ólafur F. Magnússon
borgarstjóri

Listin er sannleikur barnsins

Þegar Listahátíð í Reykjavík nálgast hvarflar hugurinn 
til þess auðs sem er að finna í listum á hverjum tíma og 
til þess vægis sem listafólk hefur sem hin skapandi stétt 
og leiðandi afl í þróun þjóðfélaga til betra mannlífs. Svo 
mun og verða um ókomna tíð, og skýringin er einföld, svo 
vitnað sé til orða John F. Kennedy: „Við megum aldrei 
gleyma því að listin er ekki áróðurstæki; hún er myndgerð 
sannleikans.“

Sannleiksboðskapur listarinnar er ekki alltaf jafn augljós, 
áferðarfallegur eða velkominn, en reynslan sýnir að listin 

sigrar ætíð að lokum. Ástæðan er einföld: Góð list verður til í einlægni og af opnum hug 
barnsins, eins og Pablo Picasso benti svo réttilega á: „Hvert einasta barn er listamaður. 
Vandinn er hvernig það getur haldið áfram að vera listamaður þegar það vex úr grasi.“ Góðir 
listamenn hafa náð að varðveita barnið innra með sér, og miðla á þeim grunni list sinni til 
annarra – þessum sannleika barnsins, sem listin vissulega er.

Listahátíð í Reykjavík hefur átt ríkulegan þátt í að bera þennan sannleik á borð fyrir okkur 
Íslendinga í tæpa fjóra áratugi, og að þessu sinni heldur veislan áfram með myndlistina 
í öndvegi fjölbreyttrar dagskrár. Eftir að hátíðin hefur verið sett í Reykjavík 15. maí tekur 
við fjöldi spennandi viðburða á sviði myndlistar, tónlistar, leiklistar og dans, auk þess 
sem á dagskránni eru verkefni sem fara fram á götum úti, í Tjörninni í Reykjavík og síðast 
en ekki síst víða um land, því Listahátíð í Reykjavík er ekki aðeins fyrir þá sem heimsækja 
höfuðborgina, heldur fyrir alla landsmenn. Þessu til áherslu verður efnt til hópferðar með 
flugi 17. maí til að fagna opnun listviðburða á Akureyri, á Svalbarðsströnd, á Egilsstöðum, 
Eiðum og á Seyðisfirði. Degi síðar verða opnaðar sýningar í Reykjanesbæ og í Hveragerði, 
þannig að Listahátíð í Reykjavík teygir anga sína um nær allt land.

Sem fyrr er íslenskt listafólk á öllum sviðum í fyrirrúmi á dagskrá hátíðarinnar, okkar 
þekktasta listafólk jafnt sem leikskólabörn og efnilegir nýliðar, þannig að fjölbreytnin 
blómstrar. En einnig mun sækja okkur heim fjöldi góðra gesta sem tengja okkur við 
fjölskrúðugt listalíf Afríku og Brasilíu í suðri jafnt sem Ameríku í vestri, Kína í hinu fjarlæga 
austri og nágrannaþjóðir í Evrópu.

Tilhlökkunarefnin eru mörg þegar litið er yfir dagskrá Listahátíðar í Reykjavík árið 2008. Er 
ekki að efa að landsmenn eiga eftir að fagna því tækifæri sem hér býðst enn einu sinni til að 
njóta sannleika listarinnar í gleði yfir því sem gert er í einlægni og sköpunarkrafti hins opna 
huga barnsins.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra

Þegar við settum Listahátíð árið 2005 með sérstaka áherslu 
á myndlist, veltum við því fyrir okkur hvort vitlegt væri að 
setja myndlistina í forgrunn á þriggja ára fresti og gefa 
henni þar með afgerandi vægi. Nú  eru þrjú ár liðin og því 
er þetta í annað sinn sem myndlistin fær þennan sess. 
Samtímamyndlist er um margt sérstök og þarf utanumhald 
og athygli sem er nokkuð frábrugðin því sem gerist með aðrar 
listgreinar. Hún hefur löngum átt erfitt uppdráttar varðandi 
almenna athygli fjöldans, en það er nú óðum að breytast. 

 Það er okkur hjá Listahátíð því sérstakt ánægjuefni hversu 
mikill áhugi var á því að endurtaka leikinn frá 2005, með 

nokkuð breyttu sniði þó. Nú er ekki einn sýningarstjóri yfir öllum sýningunum, heldur 
margir og flestir íslenskir. Stærsta verkefnið, Tilraunamaraþonið í Listasafni Reykjavíkur, 
er þó undir erlendum sýningarstjóra en í samvinnu við Ólaf Elíasson, sem við leyfum okkur 
að kalla íslenskan. Þar verður hugtakið samtímamyndlist teygt út á ystu nöf, vísindi og 
tilraunir af ýmsu tagi munu reyna á þanþol listhugtaksins og verður spennandi að sjá hverju 

það  skilar inn í umræðuna og samfélag okkar. Fjöldamörg spennandi verkefni eru á dagskrá 
úr öllum listgreinum, en með árlegri hátíð er mikilvægt að skerpa línurnar í dagskránni og 
leggja áherslu á mismunandi listgreinar ár hvert. 
Þetta er  mín síðasta hátíð sem stjórnandi Listahátíðar. Árin hafa liðið hratt í þessu 
starfi og verið ótrúlega spennandi. Þakklæti til samstarfsmanna, embættismanna og 
listamanna sem ég hef unnið með er efst í huga mér á þessum tímamótum. Þetta hefur verið 
skemmtilegur tími og glæsileg arfleifð Listahátíðar hefur verið ómetanlegt veganesti sem 
ég hef reynt að nýta vel með  samstarfsfólki mínu, samstarfsstofnunum og einstaklingum. 
Ég vona að Listahátíð eigi langa og glæsilega framtíð fyrir höndum og ég veit að nýr 
stjórnandi, Hrefna Haraldsdóttir  tekur  við kyndlinum  styrkri hönd og með fagmennsku, 
vandvirkni  og listrænan metnað  að leiðarljósi.

Og nú tekur  Listahátíð við einu sinni enn, með sitt svipmót og sín sérkenni og ég býð öllum 
vel að njóta. Gleðilega hátíð.

Þórunn Sigurðardóttir
listrænn stjórnandi

Með kærum kveðjum
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Mánudagur 19. maí 

14 Inselhopping eða Eyjastökk
 Samvinnuverkefni Egils Sæbjörnssonar og 

Percusemble Berlin.

 Þriðjudagur 20. maí

16 Smaragðsdýpið - barnasýning 
 Skólasýningar og kvöldsýning í Íslensku 

óperunni.

 Miðvikudagur 21. maí 

16 Smaragðsdýpið - barnasýning 
 Skólasýningar í Íslensku óperunni.

 Fimmtudagur 22. maí 

16 Smaragðsdýpið - barnasýning 
 Skólasýningar í Íslensku óperunni.

 Föstudagur 23. maí 

16 Smaragðsdýpið - barnasýning 
 Sýningar í Mánagarði, Höfn í Hornafirði og 

Kirkju- og menningarmiðstöðinni Fjarðabyggð, 
Eskifjarðarkirkju.

20-21 Ambra - Íslenski dansflokkurinn og Carte 
Blanche, Bergen

 Heimsfrumsýning á Listahátíð í Borgarleikhúsinu.

 Laugardagur 24. maí 

22 -23 Wayne Shorter kvartettinn
 Wayne Shorter ásamt Danilo Perez, píanó, 

John Patitucci, bassi og Brian Blade, trommur. 
Tónleikar í Háskólabíói.

20-21 Ambra - Íslenski dansflokkurinn og Carte 
Blanche, Bergen. 2. sýning í Borgarleikhúsinu.

 Sunnudagur 25. maí 

48 Dagbók Önnu Frank
 Einsöngsópera eftir Grigori Frid í flutningi Þóru 

Einarsdóttur. Í Íslensku óperunni.

20-21 Ambra - Íslenski dansflokkurinn og Carte 
Blanche, Bergen. 3. sýning í Borgarleikhúsinu.

 Fimmtudagur 29. maí 

24-25 Ferð án fyrirheits
 Tónleikar í tilefni 100 ára fæðingarafmælis Steins 

Steinarrs undir stjórn Jóns Ólafssonar í félagi við 
Sigurð Bjólu. Í Íslensku óperunni.

 Föstudagur 30. maí 

52-53 Super Mama Djombo
 Frá Gíneu-Bissá. Fyrri tónleikar á Nasa við 

Austurvöll.

24-25 Ferð án fyrirheits
 Seinni tónleikar í Íslensku óperunni.

 Laugardagur 31. maí 

52-53 Super Mama Djombo
 Seinni tónleikar á Nasa við Austurvöll.

 sunnudagur 1. júní 

56-57 Denyce Graves - mezzósópran
 Einsöngstónleikar í Háskólabíói. Píanóleikari 

David Triestram.

 

miðvikudagur 4. júní 

60-61 Tónverk fyrir fiðlu - litið um öxl á ferli eins 
virtasta tónskálds Íslands

 Tónleikar í Íslensku óperunni í tilefni 
sjötugsafmælis Þorkels Sigurbjörnssonar.

 fimmtudagur 5. júní 

62-63 Bang Gang, Keren Ann, Lady and Bird og 
Sinfóníuhljómsveit Íslands 
Tónleikar Barða Jóhannssonar og Keren Ann 
Zeidel ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands í 
Háskólabíói.

60-61 Tónverk fyrir fiðlu - litið um öxl á ferli eins 
virtasta tónskálds Íslands

 Tónleikar í tilefni sjötugsafmælis Þorkels 
Sigurbjörnssonar í Laugarborg, við Hrafnagil  
í Eyjafjarðarsveit.

Bls.  Fimmtudagur 15. maí

10 Setning Listhátíðar í Reykjavik 
 í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi.
 Bein útsending í Sjónvarpinu.

4-5 Tilraunamaraþon
 Opnun sýningar í Listasafni Reykjavíkur, 

Hafnarhúsi.

10, 18 Module 
 Hreyfanlegt sýningarrými víðsvegar um Reykjavík.

12-13 Amiina, Kippi og vinir í Undralandi
 Tónleikar í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi.

 Föstudagur 16. maí

4-5 Tilraunamaraþon
 Undir stjórn Listasafns Reykjavíkur og  

Serpentine Gallery í London.
 Tilraunastarfsemi sem samanstendur  

af sýningu og röð nýstárlegra viðburða sem 
tengjast sýningunni.

6  Sökkvun
 Einkasýning á verkum Rúríar í Start Art.

6 Karl Holmqvist
 Gagnvirk samræða ásamt yfirliti yfir íslenska 

gjörninga í Nýlistasafninu.

7 Óvissulögmálið
 Einkasýning á verkum Sirru Sigrúnar 

Sigurðardóttur í Kling & Bang.

7 Ernesto Neto
 Einkasýning á verkum þessa virta brasilíska 

listamanns í Gallerí i8.

7  Andrea Maack
 Einkasýning á verkum hennar í Gallerí Ágúst.

8  Halldór Ásgeirsson og Paul-Armand Gette
 Samsýning þeirra tveggja í Listasafni ASÍ.

8 Velkominn 
 Samtímalist frá Króatíu í Gallerí 100°.

9 Fimm
 Barnaljósmyndasýning í Borgarleikhúsinu.

10  Dialogue Project
 Á horni Lækjargötu og Austurstrætis.

10  Atlantis
 Hús í miðri Reykjavíkurtjörn.

11 List mót byggingarlist
 Samsýning fimm íslenskra og erlendra 

listamanna í Listasafni Íslands.

12-13 Amiina, Kippi og vinir í Undralandi
 Tónleikar í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi.

 Laugardagur 17. maí

9  Endurkast
 Íslensk samtímaljósmyndun. Samsýning 

íslenskra listamanna í Ljósmyndasafni Íslands, 
Þjóðminjasafninu.

13  Andspænis Kína
 Samsýning 

kínverskra 
listamanna í 
Listasafninu á 
Akureyri.

13  Greinasafn
 Samsýning 

íslenskra 
listamanna í Safnasafninu á Svalbarðsströnd 
við Eyjafjörð.

14-15 Ferðalag
 Samvinnuverkefni þriggja listastofnana 

á Austurlandi; Skaftfells á Seyðisfirði, 
Slátur  hússins á Egilsstöðum og 
menningarmiðstöðvarinnar á Eiðum.

 Sunnudagur 18. maí

4–5 Meira Tilraunamaraþon
 Meðal annars mun Marina Abramović fremja 

gjörning í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi.

12 Draumar um ægifegurð í íslenskri samtímalist
 Þemasýning í Listasafni Reykjavíkur, 

Kjarvalsstöðum.

16 Magnús Kjartansson
 Sýning á verkum á pappír í Listasafni Árnesinga.

16 Þríviður
 Samsýning þriggja íslenskra listamanna   

í Listasafni Reykjanesbæjar.

17 Bláa lónið
 Tónlistaruppákoma.

Dagatal og efnisyfirlit
Aðrir viðburðir

listahátíð  í reykjavík
15. maí – 5. júní

www.listahatid.is  / www.artfest.is
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Til þess að vera leiðandi á sínu sviði þarf metnað, 
samhæfingu, sveigjanleika og, síðast en ekki síst, ástríðu. 
Njóttu þess besta sem lífið og listin hafa að bjóða.

 
Kíktu á www.actavis.com

Listin að lifa

FIMMTUDAGUR 15. MAÍ / THURSDAY, MAY 15
18.00 Setning Listahátíðar í Reykjavík í  Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi  
Opening Ceremony at Reykjavík Art Museum, Hafnarhús

19.00 Listviðburðir undir beru lofti: Module í Tryggvagötu     
Outdoor Project on view: Module at Tryggvagata

22.00 Tónleikar Amiinu, Kippa og vina í Undralandi í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi  
Concert with Amiina, Kippi and friends in Wonderland at Reykjavík Art Museum, Hafnarhús

FÖSTUDAGUR 16. MAÍ / FRIDAY, MAY 16
10.00-17.00 Tilraunamaraþon í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi   
Experimental Marathon Reykjavík at Reykjavík Art Museum, Hafnarhús

17.00 Sýningaropnanir á ýmsum stöðum í Reykjavík:     
Exhibition openings at various locations throughout Reykjavík : 

18.00 Sýningaropnun í Gallerí 100° / Opening at Gallery 100°

20.00 Sýningaropnun í Listasafni Íslands / Opening at The National Gallery of Iceland

22.00 Tónleikar Amiinu, Kippa og vina í Undralandi í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi 
Concert with Amiina, Kippi and friends in Wonderland in The Reykjavík Art Museum, Hafnarhús

LAUGARDAGUR 17. MAÍ / SATURDAY, MAY 17
11.00 – 14.00  Málþing í Ljósmyndasafni Íslands í Þjóðminjasafninu   
Seminar at The National Gallery of Photography in The National Museum of Iceland

Norðurland / North Iceland
13.00 Sýningaropnun í  Listasafninu á Akureyri / Opening at The Akureyri Art Museum

14.00 Sýningaropnun í Safnasafninu / Opening at The Icelandic Folk Art Museum

Austurland / East Iceland
16.00 Sýningaropnanir í Sláturhúsinu - menningarsetrinu á Egilsstöðum, Eiðum - Listasetri, 
Skaftfelli  - miðstöð myndlistar á Austurlandi / Openings at Slaughterhouse-Culture Centre 
/ Eidar - Art Centre and Skaftfell  - Centre for Visual Arts.

SUNNUDAGUR 18. MAÍ / SUNDAY, MAY 18
12.00 – 15.30 Meira Tilraunamaraþon í Listasafni Reykjavíkur / Ongoing Experimental 
Marathon Reykjavík at Reykjavík Art Museum, Hafnarhús.

16.00 Sýningaropnun í Listasafni Reykjavíkur, Kjarvalsstöðum / Opening at Reykjavík Art 
Museum/ Kjarvalsstaðir.

Bæir utan Reykjavíkur / Towns beyond Reykjavík
18.00  Sýningaropnun í Listasafni Árnesinga  / Opening at L.A. Art Museum

20.00 Sýningaropnun í Listasafni Reykjanesbæjar / Opening at Reykjanesbær Art Museum

21.00 Tónlistardagskrá í Bláa lóninu  / Music Performance at the Blue Lagoon geothermal pool

MÁNUDAGUR 19. MAÍ / MONDAY, MAY 19
20.00 Eyjastökk eða Inselhopping, tónleikar í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi  
Island Jumping or Inselhopping, music performance at Reykjavík Art Museum, Hafnarhús

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra, setur hátíðina í 
ár sem verður í beinni útsendingu í Sjónvarpinu frá Listasafni Reykjavíkur, 
Hafnarhúsi. Á setningunni koma meðal annars fram Amiina, Kippi og vinir í 
Undralandi, sem verða með tónleika síðar um kvöldið í porti Hafnarhússins. 
Amiina er ein áhugaverðasta hljómsveit Íslands um þessar mundir en á 
tónleikunum 15. maí koma fram með hljómsveitinni þeir Orri Páll Dýrason, 
Kjartan Sveinsson, Eiríkur Orri Ólafsson og Samúel J. Samúelsson. Aðrir 
flytjendur verða Leifur Jónsson, básúna; Snorri Sigurðsson, trompet; 
Ingrid Karlsdóttir, fiðla; Karl Pestka, fiðla; Stefanía Ólafsdóttir, víóla; Júlía 
Mogensen, selló.  (Sjá upplýsingar um tónleikana á bls. 12 og 13). 

á sama tíma verður opnuð í safninu sýningin Tilraunamaraþon. Þeim 
viðburði má skipta í tvo hluta, annars vegar sýningu á fjölda innsetninga 
sem stendur í Hafnarhúsinu mestan hluta sumars og hins vegar maraþon 
þar sem hver tilraunin rekur aðra alla opnunarhelgi Listahátíðar. Sýningunni 
og verkefninu í heild er stýrt af Hans Ulrich Obrist í samvinnu við Ólaf 
Elíasson, myndlistarmann. Obrist er þekktur sýningarstjóri og starfar 
sem meðstjórnandi sýninga og viðburða í Serpentine Gallery og stjórnandi 
alþjóðlegra verkefna í því safni. Verkefnið hefur tilraunastarfsemi að leiðarljósi 
og í því taka þátt íslenskir og erlendir listamenn, vísindamenn, arkitektar 
og kvikmyndagerðarmenn. (Sjá upplýsingar um verkefnið á bls. 4 og 5 í 
myndlistarhluta bæklingsins).

OPEnInG CEREMOny 2008 - THuRSday May 15 aT 6 PM
The Reykjavík arts Festival will be opened by Ms Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, Minister of 
Culture and Education, at the Reykjavík art Museum, Hafnarhús.  amiina, Kippi and friends in 
Wonderland will play live music and give an example of the concert they will perform later that 
evening. (See more information on the event on page 12 and 13).  at the same time, the exhibition 
of the Experiment Marathon Reykjavík will open in the Museum. It is curated by Hans ulrich Obrist, 

Serpentine Gallery Co-director of Exhibitions and Programmes and director of International 
Projects, in collaboration with artist Ólafur Elíasson. The intention of the project is to blur the 
boundaries of art and science in an attempt to bridge the gap between the specialized vocabularies 
of the different disciplines and connect them to the general interest of the audience. (See more 
information on the Experiment Marathon and related events on page 4 and 5 in the Visual arts 
section). The Opening Ceremony will be broadcast live by The Icelandic Broadcasting Service, RuV. 

setning 
listahátíðar í 
reykjavík 2008 

Dagskrá opnunarhelgar listahátíðar í reykjavík 15. – 19. maí, 2008
reykjavík arts festival opening WeekenD scheDule may 15 – 19, 2008

fimmtudag 15. maí kl. 18.00

Gallerí i8 / Gallery i8

Gallerí Ágúst

Kling & Bang

Nýlistasafnið / The Living Art Museum

Start Art / Start Art Gallery

Listasafn ASÍ / ASÍ Art Museum

Ljósmyndasafn Íslands í Þjóðminjasafninu / 
The National Gallery of Photography in The 
National Museum of Iceland

Borgarleikhúsið / Reykjavík City Theatre

SýNINGAR UTANHÚSS:

Dialogue Project á horni Lækjargötu og 
Austurstrætis / On the view of crossroads of 
Lækjargata and Austurstræti.

Atlantis í Reykjavíkurtjörn / At Reykjavík 
pond, Tjörnin.
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á tónleikum Listahátíðar mun Amiina taka upp á þeirri nýbreytni að spila 
með öðrum tónlistarmönnum og verður afar spennandi fyrir áhorfendur 
að sjá og heyra hvað það gefur af sér. Lífrænir hljómar Amiinu munu meðal 
annars bræðast saman við tilraunakenndan og heillandi rafrænan hljóðheim 
Kippa Kanínusar. Með fulltingi einvalaliðs hljóðfæraleikara ætla þau að flytja 
endurunnið efni í bland við nýtt í stækkaðri mynd og magna upp mikinn 
tónaseið. Þá koma fram á tónleikunum tveir af meðlimum Sigur Rósar, þeir 
Orri Páll Dýrason og Kjartan Sveinsson. Aðrir flytjendur á tónleikum Amiinu 
verða Leifur Jónsson, básúna, Eiríkur Orri Ólafsson, flygelhorn, Snorri 
Sigurðsson, trompet, Samúel Samúelsson, básúna, Ingrid Karlsdóttir, fiðla, 
Karl Pestka, fiðla, Stefanía Ólafsdóttir, víóla, Júlía Mogensen, selló.

amiina er vel þekkt fyrir að hafa unnið með Sigur Rós um árabil, en það 
samstarf hefur staðið frá 1999. Hafa þær spilað með þeim við upptökur á 
geisladiskum þeirra og á tónleikaferðalögum um heim allan. Árin 2005–
2006 fékk Amiina tækifæri til að spila sitt eigið efni á undan tónleikum 
Sigur Rósar á ferðum þeirra um heiminn. Síðan hefur Amiina komið fram á 
ýmsum listahátíðum erlendis og farið í tónleikaferðir um Norður-Ameríku 
og Evrópu. Þá má geta þess að Amiina spilaði einnig með hljómsveitinni á 
tónleikaferðalagi hennar um Ísland sumarið 2006, sem heimildarmyndin 
Heima fjallar einmitt um. 

amiina gaf út sinn fyrsta hljómdisk, Kurr, í mars á síðasta ári. Hann hefur 
fengið frábæra dóma hér heima og erlendis og hefur verið fylgt eftir með 
tónleikum  í Evrópu og Bandaríkjunum. Gagnrýnandi The Guardian Live gaf 
Kurr fjórar stjörnur og í þættinum Desert Island Discs á BBC Radio 4 nefndi 
Yoko Ono skífuna sem einn af átta diskum sem hún myndi taka með sér á 
eyðieyju. Áður hafði Amiina gefið út vínilplötuna AnimaminA í desember 2004 
og smáskífuna Seoul í nóvember 2006. Til stendur að gefa út aðra smáskífu, 
Hilli, í desember á þessu ári, en á þeirri skífu verður lagið Hilli af plötunni Kurr 
í nýrri útgáfu með upptöku af söng Lee Hazlewood. Það var síðasta upptaka 
sem þessi heimsþekkti tónlistarmaður gaf leyfi fyrir áður en hann lést í ágúst 
á þessu ári. 

amiina’s soundscape is unique: singing saws, delicately woven melodies on harps and haunting 
melodies played on glassware. The organic sounds of amiina merge with Kippi Kaninus ś 
fascinating world of electronics. aided by a team of talented musicians, they will perform an 
intriguing programme of new as well as recycled material.

amiina was founded in 1998 as a string quartet called anima. Their collaboration with Sigur 
Rós started in 1999 and has continued ever since. amiina has played with Sigur Rós on most of 
their tours around the world and collaborated with them on the albums () and Takk. In the spring 
of 2004, amiina started working on their own music and recorded the ep animamina during 
the summer. They have since released a single called Seoul and their full-length Kurr worldwide. 
amiina ś members have also collaborated individually with many artists on various projects over 
the years. In 2005–2006, amiina got the opportunity to perform their own music as a support 
band at Sigur Rós’ concerts around the world. Since then the band has performed at various art 
festivals abroad and toured in north america and Europe.

Friends of amiina at the concerts: Kippi Kaninus, Orri Páll dýrason, Kjartan Sveinsson, 
Leifur Jónsson, trombone, Eiríkur Orri Ólafsson, flugelhorn, Snorri Sigurðsson, trumpet, Samúel 
Samúelsson, trombone, Ingrid Karlsdóttir, violin, Karl Pestka, violin, Stefanía Ólafsdóttir, viola, 
Júlía Mogensen, cello.

edda Rún Ólafsdóttir fæddist í Reykjavík 3. febrúar 
1978. Hún stundaði fiðlunám hjá Mark Reedman og Lin 
Wei við Tónlistarskólann í Reykjavík og lauk þaðan 7. 
stigi. Auk ýmissa tónlistarverkefna með Amiinu hefur 
hún starfað með dönsku hljómsveitinni Efterklang, 
bæði á tónleikaferðalögum og plötum sveitarinnar. Hún 
hefur einnig komið fram með öðrum hljómsveitum og 
listamönnum og kennt fiðluleik við Tónmenntaskóla 
Reykjavíkur.

hildur Ársælsdóttir fæddist í Kaupmannahöfn 31. janúar 
1980. Árið 2000 lauk hún einleikaraprófi í fiðluleik frá 
Tónlistarskólanum í Reykjavík undir handleiðslu Guðnýjar 
Guðmundsdóttur og stundaði síðar nám við Konservatoríið 
í Kaupmannahöfn. Auk verkefna með Amiinu hefur hún 
starfað með dönsku hljómsveitinni Efterklang og fjölda 
annarra listamanna. Þá hefur Hildur starfað sem 
laus  ráðinn fiðluleikari með Sinfóníuhljómsveit Íslands 
og kennt fiðluleik.

maría Huld Markan Sigfúsdóttir fæddist í Reykjavík 
29. september 1980. Hún stundaði fiðlunám hjá Guðnýju 
Guðmundsdóttur við Tónlistarskólann í Reykjavík og 
lauk þaðan einleikaraprófi árið 2000. Árið 2007 lauk 
hún BA-prófi í tónsmíðum frá Listaháskóla Íslands 
eftir þriggja ára nám, sem hún stundaði að hluta til við 
Dartington College of Arts í Bretlandi. María Huld hefur 
tekið þátt í fjölda verkefna á tónlistarsviðinu auk þess að 
vera meðlimur í Amiinu. Þar má einkum nefna Hóp fólks 
(2000) og Hrafnagaldur Óðins (2002). Tónverk hennar 
hafa ennfremur verið flutt á Íslandi, í Bandaríkjunum og 
víðar. Þá hefur hún starfað með innlendum og erlendum 
tónlistarmönnum eins og Slow Blow, Sigur Rós og The 
Album Leaf.

sólrún Sumarliðadóttir fæddist í Reykjavík 10. ágúst 
1977. Hún stundaði nám í sellóleik við Tónlistarskólann 
í Reykjavík og lauk þaðan 8. stigi, en hóf síðan það nám 
við Tónlistarháskólann í Maastricht í Hollandi. Hún 
lauk síðan BA-prófi í tónvísindum frá Háskólanum í 
Utrecht og MA-prófi í menningarstjórnun frá Goldsmith’s 
College í London. Auk verkefna með Amiinu og ýmsum 
öðrum tónlistarmönnum hefur hún meðal annars sinnt 
kennslu í sellóleik, verið fyrirlesari og stundakennari í 
menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst og tekið þátt  
í stefnumótun í menningarmálum Reykjavíkurborgar.

kippi Kaninus kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 2001 
með plötunni Í síðdegiskaffinu sígild hljómlist, sem hann 
gaf út sjálfur. Í kjölfar hennar kom platan Huggun árið 
2002, sem Tilraunaeldhúsið gaf út. Síðan hefur hann gefið 
út tvær plötur til viðbótar, síðast Happens Secretly árið 
2005. Kippi hefur spilað víða í Evrópu og Bandaríkjunum 
og með ýmsu góðu fólki, til að mynda Múm, Kiru Kiru, 
Mugison og Amiinu. Tónlist Kippa kom einnig við sögu 
í kvikmynd Friðriks Þórs, Niceland og kvikmynd Dags 
Kára Péturssonar, Voksne mennesker. Kippi Kaninus er 
raftónlistarmannsnafn Guðmundar Vignis Karlssonar, 
tónlistarmanns, myndlistarmanns og jarðarfarasöngvara.

 Tónleikar Amiinu eru í samstarfi við Landsbankann. 

amiina, kippi og vinir í unDralanDi

Port Listasafns Reykjavíkur, Hafnarhús /
The courtyard of Reykjavík Art Museum, Hafnarhús

Fim. 15. maí & fös. 16. maí kl. 22.00 / May 15 and 16 at 10 pm 
Miðaverð / Admisson: 3.000

Amiina er ein áhugaverðasta hljómsveit Íslands um 
þessar mundir, skipuð þeim Hildi Ársælsdóttur, Eddu 
Rún Ólafsdóttur, Maríu Huld Markan Sigfúsdóttur 
og Sólrúnu Sumarliðadóttur. Amiina var stofnuð árið 
1998 sem nokkuð hefðbundinn strengjakvartett þar 

sem tvær léku á fiðlu, ein á lágfiðlu og ein á selló. Með 
tímanum hafa þær bætt við ýmsum óhefðbundnum 
hljóðfærum og í dag er tónheimur Amiinu um margt 
sérstakur: svífandi sagir, fíngerður vefur af hörpum og 
bjöllum í bland við angurvær glös. 
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Á síðasta ári bað Percusemble Berlin átta tónskáld frá Írlandi, Berlín og Íslandi að 
skrifa fyrir sig ný verk. Hugmyndin var að skapa umhverfi sem gæti endurskilgreint hinn 
hefðbundna ramma tónleikahalds og að reyna að færa áhorfendum eitthvað nýtt.

egill Sæbjörnsson vinnur með umhverfið sem tónleikarnir fara fram í og þar að auki með hreyfingar og athafnir 
tónlistarmannanna. Hinn sjónræni hluti tónleikanna er ekki hugsaður sem undirleikur, heldur er hlutverk hans að mynda 
sterkan og sjálfstæðan kontrapunkt við verk höfundanna og skapa þar með nýja möguleika á túlkun. Á efnisskránni eru 
verk eftir írska tónskáldið Ed Bennett, Berlínartónskáldin Jeremy Woodruff og Helmut Zapf og íslensku tónskáldin 
Úlfar Haraldsson, Atla Heimi Sveinsson og Pál Ívan Pálsson. Í verkum Atla Heimis og Helmuts Zapf leikur Freyja 
Gunnlaugsdóttir einleik á klarínettu, en verk Atla var samið sérstaklega fyrir Freyju.

percusemble Berlin er alþjóðlega viðurkenndur slagverkshópur sem sérhæfir sig í flutningi nútímatónlistar. Hópurinn, 
sem samanstendur af Martin Krause, Bernd Vogel, próf. Sanja Fister og Hjörleifi Jónssyni, var stofnaður árið 1997 og 
hefur verið áberandi í tónlistarlífi Berlínarbúa allt frá upphafi. Percusemble Berlin hefur á síðustu tíu árum byggt upp 
viðamikla efnisskrá, leikið á tónlistarhátíðum um allt Þýskaland (Expo 2000, Musika Viva, Unerhörte Musik, Inter-
sonanzen, Musikbiennale o.s.frv.), leikið með hljómsveitum á borð við SWR Orchester í Kaiserslautern og unnið með 
tónskáldum á borð við Karlheinz Stockhausen, Henrik Strindberg, Georg Katzer og Helmut Öhring, svo að fáir einir séu 
nefndir. Frekari upplýsingar um Percusemble Berlin er að finna á síðunni www.percusemble.de.

Port Listasafns Reykjavíkur, Hafnarhús /
The courtyard of Reykjavík Art Museum, Hafnarhús

Mán. 19. maí kl. 20.00 / May 19 at 8 pm 
 Miðaverð / Admisson: 2.500

In 2007 the Berlin based percussion ensemble Percusemble Berlin commissioned 8 new pieces of 
music from composers from Iceland, Berlin and Ireland. The idea was to create an environment that 
might re-define the traditional framework of a concert and bring something new to the audience. 
Egill Sæbjörnsson works on sculpting the environment in which the performance takes place, as 
well as creating a corresponding choreography for the performers. The visuals presented during the 
performance do not so much accompany the music as create a strong and independent counterpoint 
to the compositions and open up new dimensions of interpretation. The programme consists of works 
from Irish composer Ed Bennett, Berlin-based composers Jeremy Woodruff and Helmut Zapf and 
Icelandic composers Úlfar Haraldsson, atli Heimir Sveinsson and Páll Ívan Pálsson. Percusemble 

Berlin is an internationally acknowledged percussion ensemble that specializes in performances of 
new music. The ensemble, consisting of Prof. Sanja Fister, Hjörleifur Jónsson, Martin Krause and Bernd 
Vogel was founded in 1997 and has been prominent in Berlin ś music scene ever since. In the last ten 
years, Percusemble Berlin has built a handsome repertoire, performed at festivals all over Germany 
(Expo 2000, Musika Viva, unerhörte Musik, Intersonanzen, Musikbiennale and Zepenicker Randspiele 
etc.), played with orchestras such as the SWR Symphony orchestra in Kaiserslautern and worked with 
composers such as Karlheinz Stockhausen, Henrik Strindberg, Georg Katzer and Helmut Öhring, to 
name a few. For further information on Percusemble Berlin please visit www.percusemble.de.

inselhopping eða eyjastökk 
egill Sæbjörnsson (f. 1973) útskrifaðist úr Mynd- og 
handíðaskólanum árið 1997 og nam svo við St. Denis 
háskólann í París á árunum 1995 og 1996. Allt frá árinu 
1999 hefur Egill deilt tíma sínum á milli Berlínar og 
Reykjavíkur. List Egils er óvenjuleg blanda af tónlist, hljóði, 
myndbandi og innsetningum auk þess sem hann kemur 
oft fram sjálfur sem hluti af sýningunum. Frá upphafi 
ferils síns hefur Egill notað ólíka miðla og tjáningarform 
af mikilli færni. Hann á einnig tónlistarferil að baki, hefur 
gefið út tónlist sína hjá plötufyrirtækjum og tónlist er 
órjúfanlegur hluti ýmissa framkomuverka hans. Í nýlegum 
innsetningum sínum notast Egill við myndbönd, hljóð og 
skúlptúrískar innsetningar til að skapa einskonar kabarett í 
sýningarsalnum þar sem verur skornar úr pappa og listaverk 
tala, syngja og eiga jafnvel í samskiptum. Egill hefur sýnt 
víð á Íslandi og erlendis, nú nýverið í Berlín, New York, Vín, 
Skopje, Ljubljana og London. Frekari upplýsingar um Egil 
Sæbjörnsson er að finna á slóðinni www.egills.de.

freyja Gunnlaugsdóttir (f. 1979) útskrifaðist úr Tónlistar-
skólanum í Reykjavík vorið 1999 undir leiðsögn Kjartans 
Óskarssonar, hóf nám við Tónlistarháskólann í Berlín þá 
um haustið hjá próf. Karlheinz Steffens og lauk þaðan 
magisterprófi í klarínettuleik vorið 2005 með hæstu 
einkunn. Freyja hefur leikið með ýmsum hljómsveitum 
og kammerhópum, svo sem Berliner Symphoniker, 
Staatsorchester Frankfurt, Komische Oper Berlin, og 
við Teatro de la Opera, Madrid. Freyja hefur komið fram 
sem einleikari með hljómsveitum á borð við Pólsku 
kammersveitina, Berliner Symphoniker, Preussische 
Kammerorchester, Ensemble für neue Musik Berlin og fleiri 
hópum. Hún hefur einnig unnið með myndlistarmönnum á 
borð við Bruce Naumann, Pipilotti Ritz og Alexander Polzin 
og leikið á klarínettu við Deutches Theater í Berlín. 

hjörleifur Jónsson (f. 1972) er listrænn stjórnandi 
verkefnisins. Síðan hann lauk magistergráðu frá 
Tónlistarháskólanum í Berlín með láði hefur hann starfað 
þar í borg sem slagverksleikari, framkvæmdastjóri Hypno 
Theater og skólastjóri Neue Musikschule Berlin. Hjörleifur 
hefur átt farsælan feril sem slagverksleikari í Þýskalandi, 
bæði sem einleikari og sem meðlimur í hljómsveitum 
og kammerhópum á borð við Ensemble Junge Musik, 
Mehrklangorchester Berlin, Percusemble Berlin og 
Schlagzeug macht Schule. Hann kemur einnig oft fram með 
tónlistarmönnum úr popp- og tilraunatónlistargeiranum 
og má þar nefna meðal annarra, Benna Hemm Hemm, 
Planningtorock, Stórsveit Samúels J. Samúelssonar og 
Emiliönu Torrini. Hjörleifur hefur staðið fyrir og komið að 
skipulagningu ýmissa listviðburða í Berlín og má þar nefna 
Klangaktionen 2006, Inselhopping 2007, Percusemble V/S 
Brass invent 2008 og Zepernicker Randspiele 2008. 

samvinnuverkefni egils sæbjörnssonar og percusemble Berlin

VÍS styður íslenskt 
menningarlíf

Vátryggingafélag Íslands    Ármúla 3    108 Reykjavík    Sími 560 5000    vis.is

Þar sem tryggingar 
snúast um fólk
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Frábærir

smaragðsDÝpið mikla  eða...
um marvintýri purbayan ranjan Biswas og gríðarlega forvitnisáráttu hans

hið alþjóðlega Hypno leikhús frá Berlín býður upp á óvenjulega blöndu af 
tónlist, brúðuleik og sjónlist í sýningu Hjörleifs Jónssonar, Smaragðsdýpið 
mikla. Áhorfendur ferðast með ungu indversku sjávarskjaldbökunni Purbayan 
Ranjan Biswas í leit hans að svarinu við spurningunni um hvað leynist á botni 
hafsins. Á leið sinni kynnist hann mörgum einkennilegum og áhugaverðum 
dýrum og er fylgt eftir af tígrishákarlinum dularfulla, Sigurkarli Margleypi 
hinum þriðja. Eftir því sem við köfum dýpra verður hafið myrkara og verurnar 
yfirnáttúrulegri. Við færumst sífellt nær svarinu við spurningunni: hvað 
leynist niðri í dýpstu og myrkustu afkimum Indlandshafsins? Viljum við 
virkilega vita svarið? Leiksýningin skartar sjómannatónlist og lögum frá öllum 
heimshornum í einstökum búningi.

hypno leikhúsið samanstendur af hópi listamanna sem hafa sameinast 
í áhuga sínum á sögum og tónlist fyrir börn. Hópurinn er skipaður fjórum 
tónlistarmönnum og tveimur brúðulistamönnum/sjónlistamönnum frá fimm 
löndum. Smaragðsdýpið mikla er þriðja alþjóðlega sýning hópsins. Hinar fyrri, 
„Tónlist frá tunglinu“ og „Snædrotting H.C. Andersens“ hafa verið fluttar fyrir 
þúsundir barna um allan heim. Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni 
www.hypnotheatre.com

sýningin er á vegum Skólatónleika á Íslandi í samvinnu við Listahátíð.

DIAMANTINA DEEP or... 
The story of the marvellous adventures of Purbayan Ranjan Biswas and his incredible curiosity

The international Berlin based Hypno Theatre presents a unique mix of music, puppet 
performance and visual art in Hjörleifur Jónsson ś show “diamantina deep”. The audience 
accompanies the young Indian Sea Turtle, Purbayan Ranjan Biswas, on a journey where his quest is 
to find out what lies at the bottom of the sea. 

Hypno Theatre consists of a group of artists that have come together in their curiosity and 
fascination of children ś songs and stories. The international group consists of four musicians and 
two puppeteers/visual artists. diamantina deep is the theatre ś third international production. 
The first two, Music from the Moon and H.C. andersens The Snow Queen, have been performed for 
thousands of children all over the world. For more information, please visit www.hypnotheatre.com.

Íslenska óperan / The Icelandic Opera
Þri. 20 maí kl. 20.00 / May 20 at 8 pm

Miðaverð: fullorðnir 1.500 / börn 1.000
Admisson: adults 1.500 / children 1.000

Miðasala: www.opera.is & í síma 511 4200

Skólasýningar: · Þri 20. Mið 21. Fim 22. Maí kl. 9.00 / 10.30 í Íslensku óperunni

· Fös 23. Maí kl. 9.00 í Mánagarði, Höfn Hornafirði. Miðasala: 

menningarmidstod@hornafjordur.is og í afgreiðslu bóksasafnsins í Nýheimum.

· Fös 23. Maí kl. 15.00 í Kirkju- og menningarmiðstöðinni Fjarðabyggð, 

Eskifjarðarkirkju.Miðasala í Menningarmiðstöðinni Fjarðabyggð: 

www.tonleikahus.is
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Energy for life through forces of nature
Blue Lagoon is open daily year round. Ideally located, only 20 minutes from

Keflavík International Airport and 45 minutes from Reykjavík

www.bluelagoon.com 

Fiskur

Salöt & Heilsa

Tapasréttir

Vín & Drykkir

Kaffi Sólon - Bankastræti 7a - 101 Reykjavík
tel: 562 3232 email solon@solon.is

Kaffi - Kökur - Tapas - Smáréttir 
Fiskur - Kjöt - Pasta - Heilsuréttir 

Ný myndlistasýning í hverjum mánuði

Miðvikudag 
Fimmtudag  
Föstudag 

Laugardag  

Efri hæð Sólon
afmæli - fundir - einkasamkvæmi

www.solon.is

LP110 Dj Andrés & gestir 
Ingó Idol og Carlsberg
Léttvín og Ostar
Dj Brynjar Már
Langur laugardagur
Dj Brynjar Már



20 21

íslenski dansflokkurinn er nútíma dans-
flokkur með á annan tug dansara í fullu 
starfi. Dansflokkurinn hefur unnið með 
mörgum af fremstu danshöfundum Evrópu, 
auk þess að leggja rækt við íslenska dans-
sköpun með því að setja á svið verk eftir 
íslenska danshöfunda. Hann telst í dag 
alþjóðlegur dansflokkur, skipaður úrvals 
dönsurum sem hafa hver sinn persónulega 
stíl. Flokkurinn hefur á verkefnaskrá sinni 
verk eftir jafnt fremstu danshöfunda Evrópu 
sem unga upprennandi höfunda, bæði 
erlenda og innlenda, og er eftirsóttur til 
sýningaferða erlendis. 

Dansflokkurinn hefur ferðast víða og 
sýnt í yfir þrjátíu borgum í Evrópu frá 
árinu 2002, auk þess sem hann fór í stórar 

sýningarferðir til Kína og Bandaríkjanna 
á síðasta ári. Margar sýningarferðir 
eru fyrirhugaðar á næstunni. Íslenski 
dansflokkurinn er án efa sú íslenska sviðs-
lista stofnun sem hefur ferðast víðast á 
síðustu árum.

Dansflokkurinn hefur aðsetur í 
Borgarleikhúsinu og sýnir þar reglulega, 
ásamt því að standa að margvíslegum 
smærri verkefnum í samstarfi við aðrar 
listastofnanir og á eigin vegum. Flokkurinn 
hefur margoft komið fram á Listahátíð 
í Reykjavík á undanförnum árum.
Dansflokkurinn er sjálfstæð ríkisstofnun 
undir listrænni stjórn Katrínar Hall.  
Framkvæmdastjóri Íslenska dansflokksins 
er Ása Richardsdóttir.  

Úr ferðabók Jan Erik Ringstad:                             

á eldfjallaeyjunni Jan Mayen – Djöflaeyjunni í Norður-Íshafinu – sjást daglega merki 
um jarðhræringar á jarðskjálftamælum; jörð skelfur, minniháttar skjálftar ganga yfir og 
endrum og eins vakna eldfjöll til lífsins. Að morgni mánudags þann 6. ágúst árið 2001 
uppgötvar starfsmaður á rannsóknarstöð í Íshafinu nýjan dranga úti fyrir ströndinni.  
Í sjónaukanum sínum kemur hann auga á hval sem rekur að landi og stefnir í strand.

uppspretta hugmyndarinnar er bláhvalur sem rak á land á strönd Jan Mayen árið 2001. 
Beinagrind hans er á safni í Noregi og verður notuð í sýningunni. Höfundar vilja nota sögu 
hvalsins, þessa ótrúlega dýrs sem syndir um heimsins höf áratugum saman, virðist ætíð 
vita nákvæmlega hvert hann á að fara og gefur frá sér hljóð á „tungumáli” sem er einstakt 
og vísindamenn kappkosta enn að skilja.

sýningin er óður til hvalanna, framleidd af listafólki sem kemur frá löndum sem enn 
stunda hvalveiðar þrátt fyrir víðtæk mótmæli um heim allan. Verkið fjallar um samskipti 
þjóða á milli, einstaklinga, ferðir okkar, leyndardóma og þrár.

norski nútímadansflokkurinn Carte 
Blanche höfðar til stórs áhorfendahóps með 
framúrskarandi norskum og alþjóðlegum 
nútímadansi. Sem „repertory company“ 
á hann samstarf við marga þekkta norska 
og alþjóðlega danshöfunda. Flokkurinn er 
einstakur vettvangur fyrir norska dans-
höfunda til að skapa ný verk. Þar eru 
fremstar í flokki þær Ingun Bjørnsgaard, 
Ina Christel Johannessen og Eva-Cecilie 
Richardsen. Carte Blanche er einstakur 
vettvangur fyrir norska danshöfunda og 
verk þeirra. Meðal þeirra sem Carte Blanche 
hefur leitað til eftir nýjum verkum eru Ingun 
Bjørnsgaard, Ina Christel Johannessen og 
Eva Cecilie Richardsen. 

flokkurinn leitast einnig við að kynna 
áhorfendum sínum verk eftir erlenda 
danshöfunda á heimsmælikvarða og býður 
meðal annars upp á sýningar eftir hinn 
nafnkunna ísraelska Ohad Naharin. 

carte Blanche hefur einnig unnið með 
Amanda Miller, Robyn Orlin, Sharon Eyal 
og Örjan Andersson. Verkin eru unnin í 
nánu samstarfi danshöfundar og dansara 
flokksins þar sem dansararnir leika 
mikilvægt hlutverk í sköpun nýrra verka. 
Þetta leiðir til sívaxandi danshæfni og 
sköpunargáfu hjá dönsurunum, sem aftur 
verður til að kveikja nýja sköpunarneista  
hjá danshöfundunum. 

carte Blanche er í rekinn af norska ríkinu, 
Hordalandsýslu og Bergen, og er til 
húsa í Nøstet í Bergen. Flokkurinn setur 
fjögur til fimm verk á svið á ári hverju en 
sýningar hans í Bergen og annars staðar 
í Noregi eða erlendis nálgast sjöunda 
tuginn.  Frá árinu 2000 hefur flokkurinn 
aukið við áhorfendahóp sinn og sýnir 
nú fyrir um 20.000 manns á ári hverju. 
Listrænn stjórnandi: Arne Fagerholt. 
Framkvæmdastjóri: Astrid Rødsand.

á Listahátið í Reykjavík sameinast tveir af helstu dansflokkum 
Norðurlanda í einu stórverkefni, Ambra. Það eru Íslenski 
dansflokkurinn og Carte Blanche frá Bergen, sem er fremsti 
nútímadansflokkur Noregs. Heimsfrumsýningin verður á 
Listahátíð í Reykjavík 23. maí og verða aðeins þrjár sýningar  
á verkinu í Reykjavík. 

Þaðan fer sýningin viku seinna á Listahátíðina í Bergen, þar sem verkið verður 
sýnt tvisvar í Grieghallen. Listahátíðirnar tvær eru meðframleiðendur verksins. 
Danshöfundurinn er Ina Christel Johannessen, en hún þykir einn mest spennandi 
danshöfundur Evrópu um þessar mundir. Íslensku tónlistarkonurnar Kira Kira og 
Hildur Ingveldardóttir Guðnadóttir semja tónlistina fyrir verkið ásamt þýskum 
samverkamanni sínum, Dirk Desselhaus. 21 dansari tekur þátt í sýningunni.

hverfisgata 10 • 101 reykjavik • tel: 5800 101
101hotel@101hotel.is • www.101hotel.is

hverfisgata 18a • 101 reykjavik • tel: 511 6999
101gallery@101gallery.is • www.101hotel.is

Two of Scandinavia ś most prominent dance companies, Iceland dance Company and The 
norwegian Company of Contemporary dance, will join forces and stage a grand production 
during the Reykjavík arts Festival. The world premiere will be on May 23,  followed by only two 
performances in Reykjavík. The piece will also be part of the Bergen International arts Festival, one 
week later. The two art festivals are co-producers of the performances. The work is choreographed 
by Ina Christel Johannessen, who is considered one of Europe’s most exciting choreographers today. 
Original music is composed by two Icelandic female musicians, Kira Kira and Hildur I. Guðnadóttir, 
along with their German counterpart dirk desselhaus. a total of 21 dancers will appear in the 
performance.

The work’s creative basis is the extraordinary event when a blue whale (Balaenoptera musculus), 
the world’s largest mammal, got stranded on a beach in Jan Mayen in 2001. The artistic team 
have found their inspiration by studying these amazing animals who travel the seas for decades, 
navigating perfectly and communicating in their unique language, which numerous scientists are 
still trying to decode and understand. ambra is an homage to the whales, created by artists from 
countries that still practice whaling, despite international pressure against the activity. The work  
is also about the interaction of nations, individuals, our travels, secrets and desires.

Listrænir aðstandendur / Artistic credits 
Danshöfundur / Choreographer: Ina Christel Johannessen 
Frumsamin tónlist / Original music: 
Kira Kira, Hildur Ingveldardóttir Guðnadóttir, Dirk Desselhaus 
Aðstoðarmaður danshöfundar / Choreographer’s assistant: Cecilia Roos 
Leikmynd og búningar / Costumes and set design: graa hverdag AS / Kristin Torp 
Ljósahönnun / Lighting design: Kyrre Heldal Karlsen 
Hljóðhönnun / Sound design: Morten Cranner 
Lengd / duration: 70 min. 

amBra-heimsfrumsÝnD á listahátíð

Borgarleikhúsið / The Reykjavík City Theatre
Fös. 23., Lau. 24. & Sun 25. Maí kl. 20.00 / May 23, 24 & 25 at 8 pm

 Miðaverð / Admisson: 3.100
Miðasala: www.borgarleikhus.is & í síma 568 8000

Tickets: www.borgarleikhus.is & tel. 568 8000

Íslenski dansflokkurinn                                    Carte Blanche                                              
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Verðlaun og viðurkenningar:     
Grammy verðlaun
1979: Besti flutningur á djass fusion. Af plötunni 8:30 með 
Weather Report.
1987: Besta tónverk, Call Sheet Blues. Af plötu Dexter 
Gordon, Round Midnight. 
1994: Besti djasshljóðfæraleikur. Af plötunni ATribute to Miles.
1996: Besti flutningur á nútímadjassi. Af plötunni High Life. 
1997: Besta tónverk, lagið Aung San Suu Kyi. Af plötunni 1+1.
1999: Besti sóló djasshljóðfæraleikur, í laginu In Walked 
Wayne. Af plötu J.J. Johnson, Heroes.
2003: Besta tónverk, Sacajawea. Af plötunni Alegría.
2003: Besta djasshljómplatan, Alegría með Footprints.
2005: Besta djasshljómplatan, Beyond the Sound Barrier 
með Footprints.

Önnur verðlaun og viðurkenningar:  
1962: „Efnilegasti saxófónleikarinn - Ný stjarna“, valið af 
tónlistartímaritinu Down Beat. 
1998: Heiðursnafnbótin Jazz Masters frá National 
Endowment for the Arts 
1999: Heiðursdoktorgráða í tónlist (Berklee College of Music) 
2006: Kvartett Wayner Shorter var valinn „Besta 
djasshljómsveit ársins” af bandarískum djassblaðamönnum.

More than half a century after embarking on his lifelong 
musical adventure, Wayne Shorter is universally regarded as a 
living jazz legend. By the summer of 2001, Wayne began touring 
as the leader of a talented young lineup featuring pianist danilo 
Perez, bassist John Patitucci and drummer Brian Blade, each a 
celebrated recording artist and bandleader in his own right. They 
will play with Shorter in a downtown concert hall at Reykjavík 
arts Festival in June 24th. 

His great body of work as a composer for such illustrious 
groups as art Blakey’s Jazz Messengers, Miles davis’ famous mid 
‘60s quintet and fusion supergroup Weather Report is enough to 
ensure him a spot in the Jazz Hall of Fame. 

Wayne Shorter was born in newark, new Jersey on august 
25, 1933. He attended college at new york university while also 
soaking up the Manhattan jazz scene by frequenting popular 
nightspots like Birdland and Cafe Bohemia. upon graduating in 
1956, he worked briefly with Johnny Eaton and his Princetonians, 
earning the nickname “The newark Flash” for his speed and 
facility on the tenor saxophone. Following his time in the service, 
Shorter had a brief stint in 1958 with Horace Silver and later 
played in the house band at Minton’s Playhouse in Harlem. It 
was around this time that Shorter began jamming with John 
Coltrane and Sonny Rollins. In 1959, Shorter joined art Blakey 
and the Jazz Messengers. He joined the Miles davis band in 1964 
and remained with the group through 1970. In 1970, Shorter co-
founded the group Weather Report. Weather Report remained 
the premier fusion group through the ‘70s and into the early 
‘80s before disbanding in 1985 after 16 acclaimed recordings, 
including 1980’s Grammy award-winning double-live LP set, 
8:30. Shorter formed his own group in 1986 and produced a 
succession of electric jazz albums for the Columbia label. In 1997, 
he made 1+1 with Herbie Hancock. 

Wayne Shorter has received 9 Grammy awards. He was 
nominated by downbeat for succesive 17 years as best soprano 
saxophonist, every year from 1969. Wayne Shorter is without a 
doubt one of the world ś most creative musicians in the history 
of jazz and is highly acclaimed by a huge group of admirers all 
around the world.

„Wayne Shorter. Einn af okkar allra bestu 
tónsmiðum. Sannkallaður meistari. Wayne er 
einn fárra sem skrifaði tónlist fyrir Miles 
[Davis] sem hann vildi ekki breyta.”
– HeRbIe HAnCOCk

Wayne Shorter kvartettinn á sviði í McCarter leikhúsinu, Princeton, NY. Ljósmynd: Ronnie Wright 

„Wayne er alvöru tónsmiður. Hann skrifar 
raddskrár og útsetur þær alveg nákvæmlega 
eins og hann vill að þær hljómi. […] Hann 
skilur að frelsi í tónlist snýst um að kunna 
reglurnar, en líka að beygja þær og breyta til 
að ná fram því besta hjá öllum.” – MIles DAvIs

„Einn mikilvægasti tónsmiður og saxófón-
leikari djassheimsins.“ – new YORk TIMes

Wayne Shorter er einn af helstu meisturum 
djassins. Ferill þessa bandaríska saxófónleikara 
spannar nú meira en hálfa öld og hefur stjarna 
hans skinið skært. Wayne Shorter er afburða-
snjall hljóðfæraleikari og fremstur í flokki tenór- 
og sópransaxófónleikara samtímans, arftaka 
snillinga á borð við John Coltrane og Sonny 
Rollins. Hann er einnig framúrskarandi laga-
höfundur og til vitnis um það eru lög eins og 
Speak No Evil, Infant Eyes, Witch Hunt, 
Penelope, Adam ś Apple, Footprints og aðrar 
margbrotnar tónsmíðar sem þegar eru orðnar  
að ódauðlegum djassstandördum.

á tónleikunum á Listahátíð í vor spilar Shorter með 
framúrskarandi tónlistarmönnum, þeim John Patitucci, 
bassaleikara; Danilo Perez, píanóleikara, og Brian 
Blade, trommuleikara. 

Wayne Shorter fæddist árið 1933 í Newark, New Jersey. 
Hann útskrifaðist árið 1956 frá lista- og músíkdeild 
New York University en var þá þegar orðinn kunnuglegt 
andlit á djasssenu New York borgar. Hann var kallaður 
í herinn og gegndi herþjónustu í tvö ár, en fljótlega eftir 
að henni lauk fór hann að spila með John Coltrane og 
Sonny Rollins. Frá 1959 til 1963 lék hann með Art Blakey 
og hljómsveit hans The Jazz Messengers. Þar má segja 

að hann hafi náð að skipa sér sess sem öflugur nýliði 
sem bæði lærði mikið og eftir var tekið, en hann var 
m.a. útnefndur „Ný stjarna saxófónsins“ í kosningu 
hins virta djasstímarits Down Beat árið 1962. Á sama 
tíma vakti hann mikla athygli sem lagahöfundur og 
var kosinn annar besti tónsmiður djassheimsins á eftir 
sjálfum Duke Ellington.

árið 1964 þekktist Wayne Shorter boð Miles Davis um 
að gerast liðsmaður í hljómsveit hans, sem í voru fyrir 
Herbie Hancock, Ron Carter og Tony Williams.  
Í félagsskap þessara goðsagnakenndu tónlistarmanna 
lék hann í sex ár og hljóðritaði á annan tug hljómplatna. 
Þar átti Wayne Shorter, ásamt stjórnanda hljóm-
sveitarinnar, stóran þátt í því að skapa algerlega nýjan 
hljóm sem hafði varanleg áhrif á þróun djassins. 

árið 1970 stofnaði hann hljómsveitina Weather Report 
ásamt Joe Zawinul og Miroslav Vitous, hljómsveit sem 
átti eftir að hafa afgerandi áhrif í tónlistarheiminum.  
Í þessum félagsskap, samhliða eigin sólóferli, fór 
Shorter að feta ótroðnar slóðir og blanda ýmist rokki, 
klassík og rafeindatónlist við djassinn. Weather Report 
var í fararbroddi „fusion“-sveita fram á fyrri helming 
níunda áratugarins, en hljómsveitin lagði upp laupana 
1985 og hafði þá tekið upp sextán hljómplötur, þar af 
Grammy verðlaunaplötuna 8:30. 

árið 1986 stofnaði Shorter sína eigin hljómsveit og gaf 
út fjölda diska fyrir mismunandi útgáfufyrirtæki. Hann 
hefur unnið með ýmsum þekktum tónlistarmönnum, 
svo sem Steely Dan (AJA), Carlos Santana (The Swing 
of Delight) og Joni Mitchell, en þau Shorter eiga að 
baki langt og farsælt samstarf. Önnur sólóplata 
Shorters, Atlantis, kom út 1986 og var tilnefnd til 
Grammy verðlaunanna. Það var aðeins sú fyrsta af 
fjölda Grammy tilnefninga, en alls hefur hann verið 
tilnefndur þrettán sinnum og áskotnast verðlaunin 
níu sinnum. Wayne Shorter og Herbie Hancock gáfu 
saman út plötuna 1+1 árið 1997 og fylgdu henni eftir með 
tónleikaferðalagi 1998. 

Wayne Shorter hefur í fjölda ára tekist að blanda 
saman vinsælli og framsækinni tónlist, sem 
sýnir okkur að hann er án efa einn mest skapandi 
tónlistarmaðurinn í sögu djassins. Til marks um stöðu 
hans í tónlistarheiminum kaus Down Beat hann besta 
sópransaxófónleikarann í sautján ár samfleytt frá 1969. 
Og enn í dag fylgir honum stór hópur dyggra aðdáenda 
sem bíður í ofvæni eftir hverju því sem frá honum kemur.

Wayne shorter kvartettinn

stórmeistari djassins og nífaldur 
grammy verðlaunahafi

Háskólabíó / Háskólabíó, large Hall 
Lau. 24. maí kl. 21.00 / May 24 at 9 pm

Miðaverð / Admisson: 6.200 / 5.700

Tónleikar Wayne Shorter eru  
í samstarfi við Landsbankann. 

ÚTGEFNAR HLJÓMPLÖTUR
- Sem stjórnandi
1959 Introducing Wayne Shorter 
1960 Second Genesis 
1962 Wayning Moments 
1964 Night Dreamer - Blue Note 
Records 
1964 JuJu - Blue Note Records 
1965 Speak No Evil - Blue Note 
Records 
1965 The Soothsayer - Blue Note 
Records 
1965 Et Cetera - Blue Note Records 
1965 The All Seeing Eye 
1966 Adam’s Apple - Blue Note 
Records 
1967 Schizophrenia - Blue Note 
Records 
1969 Super Nova 
1970 Moto Grosso Feio 
1970 Odyssey of Iska 
1974 Native Dancer, með Milton 
Nascimento 
1985 Atlantis 
1986 Phantom Navigator 
1988 Joy Ryder 
1988 Carlos Santana and Wayne 
Shorter - Live At the Montreux 
Jazz Festival 1988 (gefið út 2007) 
1995 High Life 
2002 Footprints Live 
2003 Alegría (Wayne Shorter 
album), the Footprints group 
augmented 
2005 Beyond the Sound Barrier 
live, með the Footprints group 
-Með Art Blakey & the Jazz 
Messengers
1959 Africaine 
1960 A Night in Tunisia 

1960 Like Someone in Love 
1960 Meet You at the Jazz Corner 
of the World 
1960 Roots & Herbs 
1960 The Big Beat 
1961 A Day With Art Blakey 
1961 Impulse!!! Art Blakey!!! Jazz 
Messengers!!! 
1961 Buhaina’s Delight 
1961 Mosaic 
1961 The Freedom Rider 
1961 The Witch Doctor 
1961 Tokyo 1961 
1962 Caravan 
1962 Three Blind Mice, Volume 1 
1962 Three Blind Mice, Volume 2 
1963 Ugetsu 
1964 Free for All 
1964 Indestructible
- Með öðrum Blue Note 
listamönnum
1961 Free Form (Donald Byrd) 
1962 Here to Stay 
 (Freddie Hubbard) 
1962 Ready for Freddie  
(Freddie Hubbard) 
1963 The Body and the Soul 
(Freddie Hubbard) 
1964 Search for the New Land 
(Lee Morgan) 
1964 Some Other Stuff  
(Grachan Moncur III) 
1965 The Gigolo (Lee Morgan) 
1965 Spring (Tony Williams) 
1966 Delightfulee (Lee Morgan) 
1967 Standards (Lee Morgan) 
1967 Sweet Slumber  
(Lou Donaldson) 
1967 The Procrastinator  
(Lee Morgan) 

1968 Expansions (McCoy Tyner) 
1970 Extensions (McCoy Tyner) 
- Með Miles Davis
1964 Miles In Berlin 
1965 E.S.P. (Miles Davis album) 
1965 Live at the Plugged Nickel 
1966 Miles Smiles 
1967 Sorcerer (Miles Davis album) 
1967 Nefertiti (album) 
1968 Miles in the Sky (album) 
1968 Filles de Kilimanjaro 
1969 In A Silent Way 
1969 1969 Miles: Festiva de Juan 
Pins (aðeins gefið út af Sony 
Japan) 
1969 Bitches Brew 
1970 Live at the Fillmore East, 
March 7, 1970: It’s About that 
Time 
1974 Big Fun (album) (upptökur 
frá 1969-1972) 
1976 Water Babies  
(upptökur frá 1967-1968) 
1979 Circle in the Round 
(upptökur 1955-1970) 
1980 Directions  
(upptökur 1960-1970) 
- Með Weather Report
1971 Weather Report 
1972 I Sing the Body Electric 
1972 Live in Tokyo 
1973 Sweetnighter 
1974 Mysterious Traveller 
1975 Black Market 
1975 Tale Spinnin’ 
1977 Heavy Weather 
1978 Mr. Gone 
1979 8:30 
1980 Night Passage 
1982 Weather Report 

1983 Procession 
1983 Domino Theory 
1984 Sportin’ Life 
1985 This is This! 
- Með öðrum listamönnum
1976 Jaco Pastorius  
(Jaco Pastorius) 
1977 Don Juan’s Reckless 
Daughter (Joni Mitchell) 
1977 Aja (Steely Dan) 
1978 Mingus (Joni Mitchell) 
1980 The Swing of Delight  
(Carlos Santana) 
1981 Word of Mouth  
(Jaco Pastorius) 
1982 Wild Things Run Fast  
(Joni Mitchell) 
1984 Sound-System  
(Herbie Hancock) 
1985 Dog Eat Dog (Joni Mitchell) 
1986 The Power of Three  
(Michel Petrucciani) 
1988 Chalk Mark in a Rain Storm 
(Joni Mitchell, recorded 1981) 
1989 The End of the Innocence 
(Don Henley) 
1990 Night Ride Home  
(Joni Mitchell) 
1994 Turbulent Indigo  
(Joni Mitchell) 
1994 A Tribute to Miles  
(Herbie Hancock, Ron Carter, 
Tony Williams og Wallace Roney) 
1997 1+1 (Herbie Hancock) 
1998 Taming the Tiger  
(Joni Mitchell) 
2000 Both Sides Now  
(Joni Mitchell) 
2002 Travelogue (Joni Mitchell)



24 25

a Voyage Without Promise is the title of a concert arranged by Jón Ólafsson at the Icelandic Opera on May 29 and 
30. The title is a direct quote from the works of Icelandic poet Steinn Steinarr, who was born a century ago. His poems 
have long been a source of inspiration for Icelandic composers, and the programme contains a number of the best known 
songs set to his lyrics, but also brand new songs written especially for the occasion by Jón Ólafsson and Sigurður Bjóla.

a variety of singers will perform the songs, most of whom need no introduction on the Icelandic music scene: Ellen 
Kristjánsdóttir and her brother, folk rock singer KK, Helgi Björnsson, Hildur Vala Einarsdóttir and Thorsteinn Einarsson, 
lead singer of Icelandic reggae group Hjálmar. Last but not least, the programme features the mainly undiscovered 
golden voice of Svavar Knútur Kristinsson, singer of rock group Hraun and a composer in his own right. The singers 
will be backed by a group of musicians conducted by Jón Ólafsson. Members of the band are Helgi Svavar Helgason, 
Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson, Guðmundur Pétursson, Hrafnkell Orri Egilsson and Una Sveinbjarnardóttir.

Íslenska óperan / The Icelandic opera
Fim. 29. & fös. 30. maí kl. 20.00 / 

May 29 & 30 at 8 pm 
 Miðaverð / Admisson: 3.900

ferð án fyrirheits
fjöldi íslenskra tónlistarmanna í fremstu röð minnist 100 ára 
fæðingarafmælis steins steinarrs
Ferð án fyrirheits er yfirskrift tónleika sem verða á 
Listahátíð í Reykjavík tvö kvöld í röð.  Nafnið er sótt í eina 
af ljóðabókum Steins Steinarrs, en í ár eru liðin 100 ár frá 
fæðingu hans.  Söngvararnir KK, Ellen Kristjánsdóttir, 
Helgi Björnsson, Þorsteinn Einarsson (úr Hjálmum), Hildur 
Vala Einarsdóttir og Svavar Knútur Kristinsson (úr Hrauni) 
flytja lög sem samin hafa verið við kvæði skáldsins.  

umsjón með tónleikunum hefur Jón Ólafsson tónlistarmaður, en hann hefur 
auk þess samið ný lög við kvæði Steins í félagi við Sigurð Bjólu. Þau verða 
frumflutt á þessum tónleikum, verður spennandi að heyra hvað samstarf 
þeirra félaga getur af sér.  Mörg þekkt lög hafa orðið til við kvæði Steins 
í gegnum tíðina og nægir þar að nefna Barn, Ræfilskvæði, Verkamaður, 
Það vex eitt blóm fyrir vestan og Hudson Bay.  Einhver þessara laga verða 
vafalítið á dagskránni á þessum tónleikum.  Söngvurunum til fulltingis verður 
hljómsveit skipuð þeim Jóni Ólafssyni, Guðmundi Péturssyni, Helga Svavari 

Helgasyni, Valdimari Kolbeini Sigurjónssyni, Hrafnkeli Orra Egilssyni og 
Unu Sveinbjarnardóttur.

Jón Ólafsson hefur gengið með hugmyndina að þessum tónleikum í nokkur 
ár og með góðri liðveislu hefur hugmyndin nú orðið að veruleika. Hann er 
einn fjölmargra íslenskra lagahöfunda sem hafa gert lög við kvæði Steins 
Steinarrs og sennilega er lag hans við Passíusálm no. 51 einna þekktast þeirra 
(„Skyldi manninum ekki leiðast að láta krossfesta sig?“).  Jón hefur komið 
víða við á löngum ferli sem tónlistarmaður. Hann hefur leikið á píanó frá 
blautu barnsbeini og verið afkastamikill lagahöfundur, útsetjari, flytjandi 
og upptökustjóri á íslenskum plötum síðustu 20 árin. Hann hefur komið að 
tónlist í fjölda leiksýninga, ýmist sem tónskáld eða tónlistarstjóri, auk þess 
að semja tónlist fyrir sjónvarp og kvikmyndir. Fyrir þremur árum gaf hann út 
sína fyrstu sólóplötu og síðan þá hefur önnur bæst í safnið. Jón hefur einnig 
stýrt tónlistarþáttum í sjónvarpi við miklar vinsældir.

kk (Kristján Kristjánsson)
Kristján Kristjánsson hefur verið í fremstu röð íslenskra tónlistarmanna 
um langa hríð og hefur löngum heillað landsmenn með einlægri framkomu 
í tónum sem tali. Rödd Kristjáns getur verið jafnt hunangsblíð sem 
sandpappírsrám, allt eftir efninu. Lög hans hafa átt greiða leið að hjörtum 
landsmanna og nægir þar að nefna Vegbúann, When I think of angels og Beina 
leið sem dæmi. Sem gítar- og munnhörpuleikari er hann engum líkur.

ellen Kristjánsdóttir
Ellen var ung að árum þegar hún sló í gegn með söng sínum með 
hljómsveitinni Mannakornum.  Silkimjúk röddin hefur glatt okkur í 
gegnum tíðina í ólíkri tónlist. Lög eins og Ferjumaðurinn, Einhversstaðar 
einhverntímann aftur og When I think of angels eru okkur að góðu kunn.  
Að ógleymdum Passíusálmi no. 51 (kvæði Steins Steinarrs) sem hún söng 
svo ógleymanlega um árið.  Það er ekki langt síðan Ellen lagði til atlögu við 
sálmatónlist með frábærum árangri.

helgi Björnsson
Á næsta ári verða 25 ár liðin frá því að hljómsveitin Grafík sendi frá sér 
meistarastykkið Get ég tekið sjens.  Söngvarinn vakti verulega athygli í 
lögum eins og Mér finnst rigningin góð, Þúsund sinnum segðu já og 16. Hér er 
vitaskuld átt við Ísfirðinginn Helga Björnsson sem seinna meir stofnaði svo 
hljómsveitina Síðan skein sól  sem enn er starfandi. Helgi er menntaður leikari 
og hefur birst okkur í ótal sýningum og kvikmyndum. Orkuboltinn Helgi býr nú 
í Berlín þar sem hann rekur stærsta leikhús borgarinnar, Admiralspalast.

hildur Vala Einarsdóttir
Árið 2005 var íslenska Idol-keppnin haldin í annað sinn og í það skiptið kom, 
sá og sigraði ung og hæfileikarík kona úr austurbæ Reykjavíkur, Hildur Vala 
Einarsdóttir.  Vakti hún verðskuldaða athygli fyrir fjölhæfni og fágaðan söng.  
Í kjölfarið gaf hún út sinn fyrsta geisladisk sem rokseldist og ári síðar kom 
annar slíkur út. Að undanförnu hefur hún verið í söng- og gítarnámi í Tónlistar-
skóla FÍH auk þess að stunda nám í bókmenntafræði við Háskóla Íslands. 

svavar Knútur
Þessi fjölhæfi piltur er leiðtogi hljómsveitarinnar Hrauns, sem starfað hefur 
í nokkurn tíma og sent frá sér eina hljómplötu, en önnur plata sveitarinnar 
kemur út í júní. Þeir sem hafa barið sveitina augum halda vart vatni af 
hrifningu yfir útgeislun piltanna og frábærum lagasmíðum, sem eru meira 
eða minna í höndum Svavars Knúts. Pilturinn sá hefur aukinheldur fallega 
og bjarta baritónrödd sem brætt hefur margt meyjarhjartað. Á síðasta 
ári tók hann sig til og fór í tónleikaför um Ástralíu vopnaður kassagítar og 
raddböndum.
 

Þorsteinn Einarsson
Steini í Hjálmum er hann oft kallaður enda aðalsöngvari hinna frábæru 
Hjálma sem slógu í gegn fyrir nokkrum árum með reggíplötu. Steini þykir 
hafa sérstaka og flotta rödd sem getur verið allt í senn angistarfull, ljúfsár og 
ögrandi. Hann er auk þess frábær lagasmiður og ekki er langt síðan lag hans, 
Leiðin okkar allra, ómaði í viðtækjum landsmanna á degi hverjum.  Gítarinn 
er hans hljóðfæri og þykir pilturinn sá hafa mikið vald á gripnum.  Auk þess að 
starfa með Hjálmum kemur Steini stundum fram með hljómsveitinni Pikknikk.

Tónleikarnir eru í samstarfi 
við Baug, Glitni og VÍS.

 Um söngvarana:                                          
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Listahátíð í Reykjavík 

Listrænn stjórnandi: 
Þórunn Sigurðardóttir
Framkvæmdastjóri:
Hrefna Haraldsdóttir
Kynningarstjóri:
Guðrún Kristjánsdóttir
Verkefnisstjórar:
Guðrún Norðfjörð og
Gréta María Bergsdóttir
Fulltrúi:
Edda Hrönn Gunnarsdóttir

Ritstjóri: 
Guðrún Kristjánsdóttir
Auglýsingastjóri: 
Gíslína Friðbjörnsdóttir
Ábyrgðarmaður: 
Hrefna Haraldsdóttir
Prófarkalestur og þýðingar: 
Halla Sverrisdóttir
Útlit Listahátíðar 2008:
Jónsson & Le'macks
Prentun: Svansprent

FIMMTUDAGUR 15. MAÍ / THURSDAY, MAY 15
4  18.00  Setning Listahátíðar í Reykjavík í  Listasafni Reykjavíkur, 

Hafnarhúsi. Á sama tíma opna sýningar Tilraunamaraþonsins. Bein 
útsending í Sjónvarpinu / Opening Ceremony at Reykjavík art Museum, 
Hafnarhús. at the same time, the exhibition of the Experiment Marathon 
Reykjavík will open in the Museum. The Opening Ceremony will be 
broadcast live by The Icelandic Broadcasting Service, RuV. 

10  19.00 Listviðburðir undir beru lofti: Module í Tryggvagötu   
Outdoor Project on view: Module at Tryggvagata

FÖSTUDAGUR 16. MAÍ / FRIDAY, MAY 16
4  10.00-17.00 Tilraunamaraþon í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi /

Experimental Marathon Reykjavík at Reykjavík art Museum, Hafnarhús

 17:00 Sýningaropnanir á ýmsum stöðum í Reykjavík:  
Exhibition openings at various locations throughout Reykjavík : 

8  18.00 Sýningaropnun í Gallerí 100° / Opening at Gallery 100°

11  20.00 Sýningaropnun í Listasafni Íslands    
/ Opening at The national Gallery of Iceland

LAUGARDAGUR 17. MAÍ / SATURDAY, MAY 17
   11.00 – 14.00   Málþing í Ljósmyndasafni Íslands í 

Þjóðminjasafninu / Seminar at The national Gallery of Photography in 
The national Museum of Iceland

Norðurland / North Iceland:

13   13.00 Sýningaropnun í  Listasafninu á Akureyri    
/ Opening at The akureyri art Museum

13   14.00 Sýningaropnun í Safnasafninu    
 / Opening at The Icelandic Folk art Museum

Austurland / East Iceland:

14   16.00  Sýningaropnanir í Sláturhúsinu - menningarsetrinu á 
Egilsstöðum, Eiðum - Listasetri, Skaftfelli - miðstöð myndlistar á 
Austurlandi / Openings at Slaughterhouse - Culture Centre / Eidar - art 
Centre and Skaftfell - Centre for Visual arts.

SUNNUDAGUR 18. MAÍ / SUNDAY, MAY 18
 4   12.00 – 15.30 Tilraunamaraþon í Listasafni Reykjavíkur / Ongoing 

Experimental Marathon Reykjavík at Reykjavík art Museum, Hafnarhús.

 12   16.00 Sýningaropnun í Listasafni Reykjavíkur, Kjarvalsstöðum / 
Opening at Reykjavík art Museum, Kjarvalsstaðir.

Bæir utan Reykjavíkur / Towns beyond Reykjavík:

 16   18.00 Sýningaropnun í Listasafni Árnesinga    
 / Opening at L.a. art Museum

 16   20.00 Sýningaropnun í Listasafni Reykjanesbæjar    
/ Opening at Reykjanesbær art Museum

 17   21.00 Tónlistardagskrá í Bláa lóninu     
 / Music Performance at the Blue Lagoon geothermal pool

mynDlistaropnanir á listahátíð í reykjavík 2008, 15. – 18. maí
visual art eXhiBition openings may 15 – 18 

7  Gallerí i8 / Gallery i8
7  Gallerí Ágúst

7  Kling & Bang

6  Nýlistasafnið   
/ The Living art Museum

6  Start Art / Start art Gallery

8  Listasafn ASÍ   
/ aSÍ art Museum

9  Ljósmyndasafn Íslands 
í Þjóðminjasafninu / 
The national Gallery of 
Photography in The national 
Museum of Iceland

9   Borgarleikhúsið / Reykjavík 
City Theatre

SýNINGAR UTANHÚSS:

10   Dialogue Project á horni 
Lækjargötu og Austurstrætis 
/  On the view of crossroads of 
Lækjargata and austurstræti.

10  Atlantis í Reykjavíkurtjörn / 
at Reykjavík pond, Tjörnin.
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ForsíðumyndIR
FRONT PAGE PICTURES

1. Roger Hiorns / Object – a 

Manipulated Growth, 2007.© 

Serpentine Gallery. Ljósmynd / 

photo: Alastair Fyfe.

2. Rúrí.

3. Ernesto Neto. From What Are 

We Made (brot úr verkinu), 2006. © 

Ernesto Neto og Tanya Bonakdar 

Gallery, New York.

4. Zhang Xiaogang. Comrade, 1999. 

60x50. Olía á striga.

5. Anna Leoniak & Fiann Paul. 

Dialogue Project (Samræða).

6. Tea Mäkipää & Halldór Úlfarsson. 

Atlantis í Finnlandi. Ljósmynd: Heikki 

Tukiainen.

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

Aðalsamstarfsaðilar:

óKEYpIS AðGANGUR Á MYNDLISTARVIðBURðINA / FREE ADMISSION TO ExHIBITIONS

Abhishek Hazra

Andrea Maack

Anna Leoniak

Anna Hallin

Anna Líndal

Antun Maračić

Attila Csörgö

Aurelien Froment

Ásdís Sif Gunnarsdóttir

Ásmundur Ásmundsson

Bára Kristinsdóttir

Bjarki Bragason

Bjarni H. Þórarinsson

Bragi Þ. Jósefsson

Brian Eno

Carlos Cruz-Diez

Carolee Schneemann

Chen Qing Qing

Christof Büchel

Daníel Þorkell 

Magnússon

Darri Lorenzen

Dr. Ruth Westheimer

Egill Sæbjörnsson

Einar Falur Ingólfsson

Einar Þorsteinn

Elín Anna Þórisdóttir 

Elín Hansdóttir

Emily Wardill

Erna Ómarsdóttir 

Ernesto Neto

Erro

Fang Lijun

Fia Bäckström

Fiann Paul

Finnbogi Pétursson

Franz West

Gabríela Friðriksdóttir

Gjörningaklúbburinn/

Icelandic Love Corporation 

(Sigrún Hrólfsdóttir, 

Jóní Jónsdóttir og Eirún 

Sigurðardóttir)

Guðjón Ketilsson

Guðni Gunnarsson

Gustav Metzger

Halldór Ásgeirsson

Halldór Úlfarsson

Hannes Lárusson

Hálfdán Pedersen

Hekla Dögg Jónsdóttir

Helgi Hjaltalín

Henrik Andersson

Hildigunnur Birgisdóttir

Hilmar B. Janusson

Hrafnkell Sigurðsson

Hreinn Friðfinnsson

Hye Joung Park

Immie Durham

Israel Rosenfield

Ivana Franke

John Baldessari

John Brockman

Jonas Mekas

Karl Bergmann Ómarsson

Karl Holmqvist 

Katrín Elvarsdóttir

Katrín Sigurðardóttir

Kristján Guðmundsson

Kristján Leósson

Lennart Alvés

Lieven Dousselaere

Lina Persson 

Liu Ye

Luc Steels

Magnús Kjartansson

Magnús Pálsson

Mari Lagerquist

Marina Abramović

Martha Schwarz

Matthew Ritchie

Matti Saarinen

Monica Bonvicini

Nina Lassila

Olga Bergmann

Olle Essvik

Ólafur Elíasson

Ólöf Helga Helgadóttir

Paul Harfleet

Paul-Armand Gette

Pedro Reyes

Peter Coles

Pétur Kristjánsson

Pétur Thomsen

Ragnar Kjartansson

Rirkrit Tiravanija

Roger Hiorns

Rúrí

Sara Björnsdóttir

Sigurður Guðjónsson

Simone Forti

Siniša Labrović

Sirra Sigrún 

Sigurðardóttir

Slaven Tolj

Spessi

Steina Vasulka

Tang Zhigang

Tanja Dabo

Tea Mäkipää

Thomas Bayrle

Thor Vilhjálmsson

Tomas Saraceno

Toni Meštrovič

Tony Conrad

Tris Vonna Michell

Vigfús Sigurgeirsson

Wei Dong

Yang Shaobin

Yue Minjun

Zhang Xiaogan

Zhao Nengzhi

Þorsteinn I. Sigfússon

Þóra Gunnarsdóttir

Þórdís Erla Ágústsdóttir

ÞátttakenDur í mynDlistarÞætti listahátíðar í reykjavík 2008 
participants in reykjavík arts festival 2008 – visual arts mynDlist / visual arts

Dagskráin er birt með fyrirvara um breytingar.
Program is subject to change.

Sýningarstjórar á Listahátíð 2008
 / Curators at Reykjavík Arts Festival 2008

4   Hans Ulrich Obrist í samvinnu við Ólaf Elíasson
 Tilraunamaraþon  / Experiment Marathon Reykjavík
 Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhús / Reykjavík Art Museum, Hafnarhús

11   Halldór Björn Runólfsson
 List mót byggingarlist / Art Against Architecture  
 Listasafn Íslands / National Gallery of Iceland

16   Jón Proppé
 Magnús Kjartansson
 Listasafn Árnesinga  / L.A. Art Museum

7   Daníel Karl Björnsson 
 Óvissulögmálið / Uncertainty Principle
 Kling & Bang

8   Radmila-Iva Jankovic í samvinnu við Jón B. K. Ransú 
 Velkominn - Samtímalist frá Króatíu / Welcome - Croatian Contemporary Art
 Galleríi 100° / Gallery 100°

13   Hannes Sigurðsson
 Andspænis Kína  / Facing China
 Listasafnið á  Akureyri / Akureyri Art Museum

14   Björn Roth
 Ferðalag / Journey
 Skaftfell á Seyðisfirði, Sláturhúsið á Egilsstöðum og Eiðar / Skaftfell -Centre for Visual 

Art, Seyðisfjörður; Slaughterhouse -Culture Centre, Egilsstaðir; and Eiðar - Art Centre, 
Fljótsdalshérað

12   Æsa Sigurjónsdóttir
 Draumar um ægifegurð í íslenskri samtímalist  / Dreams of the Sublime and Nowhere 

in Icelandic Contemporary Art
 Listasafn Reykjavíkur-Kjarvalsstaðir / Reykjavík Art Museum-Kjarvalsstaðir

16   Aðalsteinn Ingólfsson 
 Þríviður / Wanwood
 Listasafni Reykjanesbæjar / Reykjanesbær Art Museum



One of the highlights of the Reykjavík arts Festival will be the Experiment Marathon Reykjavík 
at the Reykjavík art Museum (RaM) organized by the Serpentine Gallery, London. From May 15, 
the RaM will become a laboratory in which leading artists, architects, film-makers, academics, 

and scientists will 
create an environment 
of invention through a 
series of installations, 
screenings, performances, 
and experimental films. 
The exhibition and related 
events are curated by Hans 
Ulrich Obrist, Co-director 
of Exhibitions and Programs 
and director of International 
Projects, Serpentine Gallery, 
London, in collaboration 
with artist Ólafur Elíasson.
 

The project will consist of a ‘Marathon’, with consecutive demonstrations of experiments and the 
RaM’s Hafnarhús will house a multitude of installations. Participants in the exhibition includes 
Marina Abramović, Fia Bäckström, John Baldessari, Thomas Bayrle, John Brockman, Peter 
Coles, Tony Conrad, Carlos Cruz-Diez, Attila Csörgö, Jimmie Durham, Brian Eno, Erro, Ivana 
Franke, Simone Forti, Gabríela Friðriksdóttir, Hreinn Friðfinnsson, Aurelien Froment, Abhishek 
Hazra, Roger Hiorns, Hilmar B  Janusson, Hekla Dögg Jónsdóttir, Kristján Leósson, Darri 

Lorenzen, Jonas Mekas, Gustav Metzger, Tris Vonna Michell, Pedro Reyes, Matthew Ritchie, 
Israel Rosenfield, Tomas Saraceno, Carolee Schneemann, Luc Steels, Thorsteinn I. Sigfússon, 
Katrín Sigurðardóttir, Einar Thorsteinn, Rirkrit Tiravanija, Thor Vilhjálmsson, Emily Wardill 
and Dr. Ruth Westheimer.
 
THE EXPERIMENT MARATHON 
The Experiment Marathon Reykjavík builds on the enormous success of the recent Serpentine 
Gallery Marathons which have taken place in successive Serpentine Gallery Pavilions, an annual 
architectural commission conceived in 2000 by Serpentine Gallery director, Julia Peyton-Jones. In 
the 2007 Serpentine Gallery Experiment Marathon, which took place in the Pavilion designed by 
Ólafur Elíasson and Kjetil Thorsen, leading artists, writers and scientists performed a huge variety 
of experiments, exploring perception, artificial intelligence, the body and language. Participants 
included John Brockman, Steven Pinker, Marina abramović and John Baldessari. The event was 
a collaboration with Thyssen-Bornemisza art Contemporary. The Serpentine Gallery Marathon 
series began in 2006 with the 24-hour Interview Marathon conducted by Rem Koolhaas and Hans 
ulrich Obrist. a presentation of these previous programs will be shown in the Reykjavík Experiment 
Marathon in a pavilion of archives designed by Ólafur Elíasson and Einar Thorsteinn. another 
collection of archives will refer to Hans ulrich Obrist’s and Barbara Vanderlinden’s exhibition, 
‘Laboratorium’, from 1999. Information on the Serpentine Gallery Marathon can be found here: 
www.serpentinegallery.org 
 
a substantial catalogue will be published on this occasion, documenting the Experiment Marathon 
Reykjavík together with previous marathons and with textual contributions by Bruno Latour and 
others. The exhibition project managers are Markús Thor andrésson and dorothe Kirch.

Dagskrá Tilraunamaraþonsins í Listasafni 
Reykjavíkur, Hafnahúsi frá 15. – 18. maí /
The program of the Experiment Marathon Reykjavík at 
the Reykjavík Art Museum, Hafnarhús from May 15 - 18
Fimmtudagur 15. maí / Thursday May 15
Kl. 18.00
Setning Listahátíðar í Reykjavík. Á sama tíma opnar sýning Tilraunamaraþonsins.
The Reykjavík Arts Festival opens. At the same time, the exhibition of the Experiment 
Marathon Reykjavík will open in the Museum.

Föstudagur 16. maí / Friday May 16
Kl. 10.00 – 17.00
Tilraunamaraþon í Hafnarhúsi / Experiment Marathon Reykjavík at Hafnarhús.

Sunnudagur 18. maí / Sunday May 18
Kl. 12.00 – 15.30
Áframhaldandi Tilraunamaraþon í Hafnarhúsi. Á dagskrá er m.a. gjörningur eftir Marinu 
Abramović / Ongoing Experimental Marathon. Performance by Marina Abramović

Hápunktur Listahátíðar í Reykjavík 2008 
verður Tilraunamaraþon undir stjórn 
Listasafns Reykjavíkur og Serpentine 
Gallery í London. Verkefnið byggir á 
tilraunastarfsemi og samanstendur af 
sýningu og röð nýstárlegra viðburða sem 
tengjast sýningunni. Tilraunamaraþonið 
stendur frá 15. maí til 17. ágúst en þá verður 
Hafnarhúsinu umbreytt í meiriháttar 
tilraunastofu þar sem innlendir og erlendir 
listamenn, arkitektar, kvikmynda-
gerðarmenn og vísindamenn munu skapa 
vettvang uppgötvana með fjölda 
innsetninga, gjörninga og kvikmynda.  
Að auki verða eldri verkefni tengd þessu 
þema endurskoðuð og sett upp. Sýningunni 
og verkefninu í heild er stýrt af Hans Ulrich 
Obrist í samvinnu við Ólaf Elíasson. Obrist 
er þekktur sýningarstjóri sem starfar í Serpentine Gallery sem 
meðstjórnandi sýninga og viðburða og stjórnandi alþjóðlegra 
verkefna. Ólafur er heimskunnur myndlistarmaður og ætti 
sýning hans í Listasafni Reykjavíkur árið 2004 að vera 
Íslendingum í fersku minni.

LIST SEM TILRAUN 
Viðburðinum má skipta í tvo hluta, annars vegar maraþon þar sem hver tilraunin rekur 
aðra alla opnunarhelgi Listahátíðar og hins vegar sýning á fjölda innsetninga sem stendur 
í Hafnarhúsinu mestan hluta sumars. Meðal þáttakenda verða Marina Abramović, Fia 
Bäckström, John Baldessari, Thomas Bayrle, John Brockman, Peter Coles, Tony Conrad, 
Carlos Cruz-Diez, Attila Csörgö, Jimmie Durham, Brian Eno, Erro, Ivana Franke, Simone 
Forti, Gabríela Friðriksdóttir, Hreinn Friðfinnsson, Aurelien Froment, Abhishek Hazra, 
Roger Hiorns, Hilmar B  Janusson, Hekla Dögg Jónsdóttir, Kristján Leósson, Darri 
Lorenzen, Jonas Mekas, Gustav Metzger, Tris Vonna Michell, Pedro Reyes, Matthew 
Ritchie, Israel Rosenfield, Tomas Saraceno, Carolee Schneemann, Luc Steels, Thorsteinn 
I Sigfusson, Katrín Siguðardóttir, Einar Thorsteinn, Rirkrit Tiravanija, Thor Vilhjálmsson, 
Emily Wardill og Dr. Ruth Westheimer.
 
Tilraunamaraþon byggir á rómuðum maraþonviðburðum sem Serpentine Gallery hefur 
staðið fyrir undanfarin tvö ár í London. Í fyrrahaust stóð Serpentine Gallery Experiment 
Marathon yfir í tvo daga en niðurstaða þess verður sérstaklega kynnt í Hafnarhúsinu í skála 
sem Ólafur Elíasson mun hanna með Einari Þorsteini Ásgeirssyni arkitekt. Sýningarstjórinn, 
Hans Ulrich Obrist, byggir þennan viðburð að nokkru leyti á sýningu sem hann setti upp 
ásamt Barböru Vanderlinden árið 1999 í Antwerpen og hét Laboratorium. Gögn frá þeirri 
sýningu verða einnig hluti af sýningu Hafnarhússins.  

 

SERPENTINE GALLERY EXPERIMENT MARATHON 
Serpentine Gallery Maraþon var fyrst haldið árið 2006 með sólarhrings viðtalamaraþoni 
sem arkitektinn Rem Koolhas og Hans Ulrich Obrist stýrðu. Í fyrrahaust fór maraþonið 
fram í glæsilegum skála sem stóð í garði Serpentine Gallery og hannaður var af Ólafi 
Elíassyni ásamt arkitektinum Kjetil Thorsen. Þar framkvæmdu kunnir listamenn, 
rithöfundar og vísindamenn ýmsar, fjölbreytilegar tilraunir sem tengdust rannsóknum 
á skynjun, gervigreind, mannslíkamanum og tungumáli. Meðal þátttakenda þar voru 

John Brockman, Steven Pinker, Marina 
Abramović og John Baldessari. Viðburðurinn 
var unninn í samstarfi við Thyssen-Bornemiza 
samtímalistastofnunina.  
Upplýsingar um Serpentine Marathon Gallery 
má finna á www.listasafnReykjavíkur.is 
 
Glæsileg sýningarskrá verður gefin út samhliða 
Tilraunamaraþoninu og spannar hún viðburðinn 
í Hafnarhúsinu, fyrra maraþonið í Serpentine 
Gallery og sýninguna Laboratorium. Meðal 
þeirra sem rita í skrána er heimspekingurinn 

og mannfræðingurinn Bruno Latour. Henni verður dreift í Evrópu af Kaspar König útgáfu-
fyrirtækinu og í Bandaríkjunum af einum stærsta dreifingaraðila fyrir listaverkabækur, DAP, 
eða Distributed Art Publishers. Markús Þór Andrésson og Dorothe Kirch hafa verið ráðnir 
verkefnisstjórar við Listasafn Reykjavíkur vegna sýningarinnar. Tilraunamaraþon er  
á dagskrá Listahátíðar í Reykjavík og unnið í samstarfi við Serpentine Gallery í Lundúnum.

4 5

Listasafn Reykjavíkur - Hafnarhús  / The Reykjavík Art Museum - Hafnarhús                                                                           

tilraunamaraÞon / eXperiment marathon reykjavík
Opnun 15. maí kl. 18.00 / Opening May 15 at 6 pm

15. maí – 17. ágúst / May 15 – August 17 
Tryggvagata 17, 121 Reykjavík  
Opið frá 10.00 til 17.00 / Open 10 am – 5 pm 
www.listasafnReykjavíkur.is

Listasafn Reykjavíkur - Hafnarhús

Listasafn Reykjavíkur var stofnað árið 1973 og er stærsta myndlistarstofnun á Íslandi. 
Markmið safnsins er að kynna samtímalist í öllum birtingarmyndum hennar með 
fjölbreyttri dagskrá á þremur sýningarstöðum: í Hafnarhúsinu, á Kjarvalsstöðum og í 
Ásmundarsafni. 
Listasafn Reykjavíkur opnaði ný húsakynni sín í Hafnarhúsinu í aprílmánuði árið 2000. 
Húsið er suðupottur þar sem ungir og upprennandi listamenn, íslenskir sem erlendir, sýna 
framúrstefnulist af ýmsu tagi. Fastasýningin úr Errósafninu vekur ævinlega mikla athygli.

The Reykjavík Art Museum – Hafnarhús

In april 2000 the Reykjavík art Museum opened a new museum in its new harbourside premises. 
Hafnarhús is a melting pot for young and aspiring artists from Iceland and abroad and promotes 
all types of progressive art. Its permanent exhibition from the Erró collection is a perennial 
favourite. Hafnarhús has six exhibition galleries, a beautiful courtyard, as well as a specially-
designed bridge which connects the various exhibition halls. The building is a popular location for 
festivals and receptions, including concerts during Iceland airwaves. a great café is run on the 
first floor of Hafnarhús overlooking the harbour. 
 
The exhibition is part of the program of the Reykjavík arts Festival and is a joint project of the 
Reykjavík art Museum and London’s Serpentine Gallery. 

Roger Hiorns / Object – a Manipulated Growth, 2007.© Serpentine Gallery. Ljósmynd / photo: Alastair Fyfe.

Marina Abramovic.Cleaning the House, 2007. Photo: Alastair Fyfe, courtesy of the Serpentine Gallery.

Katrín Sigurðardóttir. High Plane

Hekla Dögg Jónsdóttir. Töfrar.

Darri Lorenzon.
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Start Art                                                                                                        

sökkvun / flooDing
OpNUN 16. maí kl. 17:00 /
OpENING May 16 at 5 pm

16. maí – 30. júní / May 16 – June 30 
Laugavegur 12b, 101 Reykjavík 
Opið þri–lau 13.00–17.00 og eftir samkomulagi /
Open Tue–Sat, 1pm–5pm and by appointment 
www.startart.is

Í Start Art opnar sýningin Sökkvun eftir Rúrí, en hún var fulltrúi Íslendinga á Feneyja-
tvíæringnum árið 2003. Titilverkið var upprunalega unnið fyrir listahátíðina Ars Electronica 
– 2007 í Linz í Austurríki og er nýjasta verkið í röð Rúríar, Endangered Waters og er lofsöngur 
til fallvatns, en um leið ámælisdómur yfir þeirri eyðileggingu sem maðurinn orsakar í nafni 
framfara. Sökkvun er myndbandsinnsetning á nokkrum skjám þar sem viðfangsefnið 
er Töfrafoss og hið einstaka vistkerfi umhverfis hann, sem nýlega hvarf undir hækkandi 
yfirborð risavaxins uppistöðulóns, einn fjölmargra sem orðið hafa fórnarlömb þessarar 
framrásar tækninnar. Rúrí kýs að nota íslensku fossana sem staðbundið sýnidæmi um þá 
hættu sem steðjar að náttúrunni víðs vegar um heiminn.

Start art presents an exhibition entitled Flooding by the Icelandic artist Rúrí who represented 
the country at the 2003 Venice Biennale. The work was originally created for the festival ars 
Electronica – 2007, in Linz, austria and is the latest work in the artist’s Endangered Waters 
series – an ode to waterfalls, but at the same time an indictment of the destruction wrought on 
nature by human progress. Flooding is a video installation with several projections, focusing on the 
waterfall Töfrafoss and the unique highland ecosystem surrounding it, which recently disappeared 
under the rising waters of an enormous reservoir and is just one of many that have fallen victim 
to advancements in technological power. Rúrí chose to work with waterfalls in Iceland as a local 
example of a global situation. 
 
Start Art er í gömlu húsi við elstu verslunargötu Reykjavíkur. Það er samvinnuverkefni 
sex virkra listamanna og er í senn sýningarsalur, fundarstaður, listverslun, kaffihús og 
fyrirlestrarrými.

Start Art is located in an old house on Reykjavík’s oldest shopping street. It is the joint effort of 
six working artists, and acts as a gallery, meeting space, art shop, café and lecture space.

Nýlistasafnið / The Living Art Museum (NýLó)        

karl holmqvist
OpNUN 16. maí kl. 17:00 / 
OpENING May 16 at 5 pm
 
16. maí – 30. júní / May 16 - June 30 
Laugavegur 26, 101 Reykjavík 
Opið mið–sun 12.00–17.00 /
Open Wed–Sun, 12–5pm 
www.nylo.is

Í Nýlistasafninu verður kynnt sagnfræðilegt rannsóknarverkefni sem enn er ólokið, 
þar sem meðal annars verður boðið upp á yfirlit yfir íslenska gjörninga og gagnvirka 
samræðu við sænska listamanninn Karl Holmqvist. Hann hefur frá því snemma á síðasta 
áratug 20. aldarinnar staðið fyrir listiðkun sem felst í tilraunum í notkun tungumáls 
og notast við bækur, ljóðagerð og lifandi flutning talaðs máls, auk stórra innsetninga 
og myndbandaverka. Í skrifum hans, sem aðallega eru á ensku, má finna tilvitnanir í 
söngtexta, slagorð úr stjórnmálum samtímans eða ýmis fyrirbæri poppmenningarinnar. 
Samhliða einkasýningu Karls Holmqvist verða heilmildir um íslensk gjörningaverk sýnd, 
eftir m.a. listamennina Magnús Pálsson, Rúrí, Hannes Lárusson, Bjarna H. Þórarinsson, 
Ásmund Ásmundsson, Söru Björnsdóttur, Egil Sæbjörnsson og Ásdísi Sif Gunnarsdóttur. 

The Living art Museum presents an ongoing historical research project, including an exhibition 
documenting Icelandic performances and an ongoing performative dialogue with Karl Holmqvist. 
Since the early 1990s, the Swedish artist has engaged in an artistic practice involving language 
experimentation utilizing books, poetry writing, and live spoken word readings, in addition to 
room-size installations and video works. His writing frequently quotes passages from song lyrics, 
current political slogans or various pop cultural phenomena. On view will be documentation 
collected from various types of Icelandic performances by the following: Magnús Pálsson, Rúrí, 
Hannes Lárusson, Bjarni H. Þórarinsson, Ásmundur Ásmundsson, Sara Björnsdóttir, Egill 
Sæbjörnsson, and Ásdís Sif Gunnarsdóttir. a special performance featuring Icelandic artists will 
also take place. 

Nýlistasafnið var stofnsett árið 1978 og fagnar því þrítugsafmæli árið 2008. Safnið hefur 
þá sérstöðu að hafa ávallt verið listamannarekið og standa um 240 listamenn vörð um safnið 
og starfsemina. Nýlistasafnið er gróskumikill vettvangur framsækinnar myndlistar á Íslandi.  

The Living Art Museum was established in 1978 and celebrates its 30th anniversary in 2008. 
It was one of the first non-profit art organizations in Iceland and was created out of a need for an 
alternative museum to collect, preserve and show contemporary art making in Iceland. 

Kling & Bang                           

Óvissulögmálið  
uncertainty principle
OpNUN 16. maí kl. 17:00 /
OpENING May 16 at 5 pm
15. maí – 22. júní / May 15 – June 22 
Hverfisgata 42, 101 Reykjavík 
Opið þri–sun 14.00–18.00 og eftir samkomulagi 
/ Open Thu – Sun, 2 pm – 6 pm, and by appointment 
this.is/klingogbang

Daníel Karl Björnsson stjórnar sýningu á verkum 
Sirru Sigrúnar Sigurðardóttur, undir yfirskriftinni 
Óvissulögmálið. Verkin eru ferðalag um hinn efnislega heim, 
allt frá mikilfenglegu landslagi til hinna smæstu hluta, 
frá sjónarhóli ýmissa trúarbragða, vísinda og myndlistar. 
Á sýningunni er spurt hvort það sem ekki er sýnilegt, 
mælanlegt eða hægt að kortleggja geti verið til og verkin 
eru samruni mismunandi listrænna eðlisþátta; klippimynd 
sem er ætlað að vekja með okkur ónot, líkt og við værum á 
rannsóknastofu.

Curated by Daníel karl björnsson, uncertainty Principle is a 
solo exhibition of works by Sirra Sigrún Sigurðardóttir that 
explores the physicality of the world, from large land masses 
down to the smallest structures through the lenses of different 
belief systems, science, and visual art. The exhibition questions 
whether an object can exist if it is not seen, measured, or 
mapped, and combines multiple artistic elements in a collage 
designed to evoke the anxiety of a laboratory setting. 
 
Kling & Bang er sýningarsalur sem rekinn er af átta 
íslenskum listamönnum, þeirra á meðal Sirru Sigrúnu, og 
hefur ekki gróðamarkmið. Í Kling & Bang hafa verið haldnar 
rúmlega fjörutíu sýningar, í samstarfi við um hundrað 
íslenska og erlenda listamenn, og salurinn fagnar fimmta 
afmælisdegi sínum í mars 2008.
 
Kling & Bang gallery is an artist run non-profit 
organization, founded by eight Icelandic artists, including  
Sirra Sigrún Sigurðardóttir. The gallery has presented over 40 
exhibitions, in collaboration with some 100 Icelandic and 
international artists and celebrates its fifth anniversary in 
March 2008.  
 
 

Gallerí i8 / i8 gallery                   

ernesto neto
OpNUN 16. maí kl. 17:00 /
OpENING May 16 at 5 pm
16. maí - 28. júní / May 16 – June 28 
Klapparstígur 33, 101 Reykjavík 
Opið þri–fös 11.00–17.00, lau 13.00–17.00 og 
eftir samkomulagi / Open Tue – Fri, 
11 am – 5 pm, Sat, 1 – 5 pm, and by appointment 
ww.i8.is 

Í Galleríi i8 verður Ernesto Neto með einkasýningu, en 
hann er einn virtasti samtímalistamaður sinnar kynslóðar í 
Brasilíu. Hann vinnur með næfurþunn efni, gjarnan fyllt efni 
á borð við sand, krydd eða hveiti, og skapar úr þeim stórar 
innsetningar úr lífrænum formum og rýmum sem skapar 
sterk hughrif – óhlutbundin en um leið munúðarfull verk 
sem hann kallar rannsókn á landslagi líkamans séð innan 
frá. Verkin eru fest í loft, á gólf og á veggi rýmisins og vekja 
einstaka og dálítið villandi hughrif svo áhorfandanum finnst 
hann eins og á kafi í sjálfum sér. 
 
Edda Jónsdóttir stofnaði i8 árið 1995 og þar eru sýnd verk 
margra fremstu listamanna samtímans, jafnt íslenskra sem 
erlendra. 

i8 gallery presents a solo exhibition of works by Ernesto Neto, 
one of the most highly regarded Brazilian contemporary artists 
of his generation. Working with membrane-like fabrics, often 
filled with materials such as sand, spices, or flour, neto will 
create large-scale experiential installations comprised of organic 
forms and spaces - abstract yet sensual sculptural pieces that he 
describes as exploring body landscape from within. The forms, 
which are attached to the ceiling, walls, and floor, create the 
disorienting and unique experience of being submerged inside 
oneself. 
 
i8 was founded in 1995 by Edda Jónsdóttir and represents 
Icelandic and international contemporary artists.

Gallerí Ágúst                                   

anDrea maack
OpNUN 16. maí kl. 17:00 /
OpENING MAY 16 AT 5 pm
16. maí - 30. júní / May 16 – June 30 
Baldursgata 12, 101 Reykjavík 
Opið mið–lau 12.00– 17.00 og eftir samkomulagi 
/ Open Wed – Sat, 12 pm – 5 pm and by 
appointment 
www.galleriagust.is

Gallerí Ágúst stendur fyrir einkasýningu á verkum Andreu 
Maack. Andrea leggur einkum áherslu á skúlptúra og verk 
hennar eru undir sterkum áhrifum af tísku og hönnun. 
Mjúkar, ávalar línur, hvassir kantar og glitrandi fletir eru 
vettvangur þar sem sjálfstæðisþörf mannsins tekst á við 
hefðbundin samfélagsleg hlutverk. 

Gallerí Ágúst will present a solo exhibition of works by Andrea 
Maack. Focusing primarily on sculpture, Maack’s work is heavily 
influenced by her interest in fashion and design. Smooth rounded 
curves, harsh edges, and glittering surfaces all suggest struggles 
between the desire for independence and archetypal roles within 
society. 
 
Gallerí Ágúst var stofnað sumarið 2007 og er staðsett í 
hjarta gamla miðbæjarins, en þar eru einkum sýnd ný verk 
eftir íslenska sem erlenda listamenn. Í sýningarsalnum fara 
einnig fram gjörningar og aðrir menningarviðburðir árið um 
kring. 
 
Founded in the summer of 2007, GallerÍ Ágúst is a 
contemporary art gallery in the center of downtown Reykjavík 
that offers new work by both Icelandic and international artists. 
The gallery also presents performances and other cultural events 
throughout the year. 
 

Karl Holmqvist. Horses, Horses, Performance view, Dead Already, 2007. Rena Spaulings Fine Arts, New York.Rúrí.
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Andrea Maack. Woart, 2007.

Ernesto Neto. From What Are We Made (brot úr verkinu), 2006. © Ernesto Neto 

og Tanya Bonakdar Gallery, New York.
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Borgarleikhúsið – forsalur / Reykjavík City Theatre - foyer

fimm / five 
opnun 16. maí kl. 17:00 / opening May 16 at 5 pm

Árið 2006 dreifði Hálfdán Pedersen einnota ljósmyndavélum til allra fimm ára barna 
(fædd árið 2000) á leikskólum í öllum bæjar- og sveitarfélögum á Íslandi. Markmiðið 
var að hvetja leikskólabörn til að reyna sig við ljósmyndun og listsköpun almennt. Börn 
upplifa augnablikið sjálf, fordómalaust, frekar en dýpri merkingu þess. Þar af leiðandi 
einkennast ljósmyndir barna af bæði frjálsleika og tærri sýn, sem verður svo aftur listrænt 
heillandi í augum hinna fullorðnu. Hvert barn fékk afnot af einni vél í eina viku, eða þar 
til filman kláraðist (27 myndir). Myndirnar eru heimild barnanna um Ísland samtímans, 
þau fengu frjálsar hendur án afskipta fullorðinna og nú hafa um 250 ljósmyndir verið 
valdar til að skreyta veglega ljósmyndabók og aðrar 50 til að prýða ljósmyndasýningu í 
forsal Borgarleikhússins á Listahátíð í Reykjavík 2008. Þannig hefur verkefnið listrænt, 
menningarlegt og sögulegt gildi og er svo vitað sé einstakt á heimsvísu.

Children do not limit their photography by premeditated techniques or vision of beauty. They 
photograph for fun and their work expresses the purity of their view of the surroundings. 
In 2006 children at the age of five (born 2000), from all parts of Iceland, were given instant 
cameras to use for a period of one week. One camera for each child for one week (or 27 photos). 
The goal was to encourage children to view their world through the lens of a camera and to 
capture moments in time or space that they felt were special in some way. The choice of subjects 
was left totally to each child: Some 250 photographs have now been selected for publication in a 
hard cover coffee-table book, honouring the work of five year old photographers all over Iceland. 
50 photographs will be exhibited in the Reykjavík City Theatre’s foyer during the Reykjavík arts 
Festival 2008. FIVE is a vast documentation of contemporary life in Iceland – honouring the 
viewpoint that often goes unnoticed by adults.

Frá 16. maí / From May 16. 
Opið í tengslum við sýningar í Borgarleikhúsinu. 
Listabraut 3, 103 Reykjavík. 
www.borgarleikhus.is

Ljósmyndasafn Íslands / The National Gallery of 
Photography 

enDurkast / reflection 
opnun 16. maí kl. 17:00 / opening May 16 at 17 am
Ljósmyndasafn Íslands í Þjóðminjasafni Íslands / The National Gallery 
of photography in The National Museum of Iceland 
16. maí - 31. ágúst / May 16 – August 31 
Suðurgata 41, 101 Reykjavík 
Opið daglega 10.00 –17.00 / 
Open daily 10 am – 5 pm 
thmsi.ljosmyndir.is

Sýningin Endurkast, í Ljósmyndasafni Íslands, Þjóðminjasafninu, er samsýning nokkurra 
listamanna þar sem leitast er við að marka ljósmyndinni sérstakan sess sem listgrein, 
einkum innan íslenskrar myndlistar, þar sem ljósmyndin hefur löngum verið talin hafa meira 
heimildagildi en listrænt gildi. Á sýningunni, sem er unnin í samstarfi við hið nýstofnaða 
FÍSL/Félag íslenskra samtímaljósmyndara, verða sýndar úrvalsmyndir úr fórum sumra 
bestu ljósmyndara landsins, meðal annarra Báru Kristinsdóttur, Braga Þ. Jósefssonar, 
Einars Fals Ingólfssonar, Katrínar Elvarsdóttur, Péturs Thomsen, Spessa og Þórdísar 
Erlu Ágústsdóttur. 

Reflection at The national Gallery of Photography in The national Museum of Iceland is a 
group photography exhibition that aims to carve out a space for photography as an artistic 
form, particularly within the Icelandic visual art world, where it has long been viewed for its 
documentary value. The exhibition, created in collaboration with the newly founded Society of 
Icelandic Contemporary Photography, will showcase Icelandic masters of the field including: Bára 
Kristinsdóttir, Bragi Þ. Jósefsson, Einar Falur Ingólfsson, Ívar Brynjólfsson, Katrín Elvarsdóttir, 
Pétur Thomsen, Spessi and Thórdís Erla Ágústsdóttir. 

Ljósmyndasafn Íslands hýsir eitt stærsta safn ljósmynda á Íslandi, eða rúmlega 2,5 
milljónir verka, og vinnur stöðugt að skráningu og heimildavinnu. Safnið heldur þrjár til 
fjórar stórar ljósmyndasýningar árlega, auk minni sýninga, og gefur út ítarlega skrá um 
hverja sýningu. Margar þessara sýninga hafa ferðast til erlendra safna. 

The National Gallery of Photography houses one of the largest collections of 
photographs in Iceland, with more than 2.5 million works and ongoing registration and 
documentation. Each year, the museum hosts three to four large photography exhibitions in 
addition to several smaller exhibitions, each of which is documented in a catalogue. a number
of these shows have traveled to museums internationally. 
 

Gallerí 100° / Gallery 100°                                                                     

velkominn / Welcome 
opnun 16. maí kl. 18:00 /
opening May 16 at 6 pm
16. maí – 27. júní / May 16 – June 27 
Bæjarháls 1, 110 Reykjavík 
Opið mán-fös 10.00–16.00 /
Mon - Fri, 10 am – 4 pm 
www.or.is

Í Galleríi 100° verður sýningin Samtímalist frá Króatíu, í sýningarstjórn Radmila-Iva 
Jankovic. Þar getur að líta myndbandainnsetningar, ljósmyndir og gjörninga eftir fimm 
listamenn, þau Antun Maračić, Toni Meštrovič, Siniša Labrović, Tanja Dabo og Slaven 
Tolj, sem hafa sum hver verið virk í listalífi heimalands síns frá áttunda áratug síðustu aldar. 
Á sýningunni vinna þau með viðfangsefni sem brenna á króatísku samfélagi og leitast 
við að eyða ríkjandi staðalmyndum af þessu landi, sem á alþjóðavísu er einkum þekkt 
sem ferðamannaland. Jón B. K. Ransú vinnur með Jankovic að sýningunni, í samstarfi við 
Nýlistasafnið, Orkuveitu Reykjavíkur, Listahátíð í Reykjavík, Menningarmálaráðuneyti 
Króatíu, Dubrovnikborg og Art radionica Lazareti í Dubrovnik. 

Curated by Radmila-Iva Jankovic, Croatian Contemporary art at Gallery 100° features video-
installations, photography, and performance art by five artists – Antun Maračić, Toni Meštrovič, 
Siniša Labrović, Tanja Dabo and Slaven Tolj – some of whom have been active since the 1970s. 
The exhibition explores current national themes and attempts to dissolve stereotypes about a 
country that has become increasingly identified as a tourist destination. The exhibition is organized 
by Radmila-Iva Jankovic and JBK Ransu, in collaboration with The Living art Museum, Reykjavík 
Energy, Reykjavík arts Festival, Croatian Ministry of Culture, City of dubrovnik and art radionica 
Lazareti in dubrovnik. 

Gallerí 100° er til húsa í höfuðstöðvum Orkuveitu Reykjavíkur og er í senn sýningarsalur 
og fyrirlestrasalur þar sem bæði eru settar upp listsýningar og haldnir viðburðir á sviði 
tækni og vísinda. 

Located in the headquarters of Reykjavík Energy, GallerY 100° is an exhibition space and a 
lecture hall that hosts both cultural and technological events.  
 
 

 Tanja Dabo. Welcome/Velkominn, 2004. Úr myndbandsinnsetningu, 8:54 mín.

Listasafn ASÍ / ASÍ Art Museum                                                   

hallDÓr ásgeirsson     
& paul-armanD gette
opnun 16. maí kl. 17:00 /
opening May 16 at 5 pm
16. maí -13. júní / May 16 – June 15 
Freyjugata 41, 101 Reykjavík  
Opið alla daga nema mánudaga 13.00– 17.00 / 
Open daily except Mondays from 1 pm – 5 pm 
www.asi.is

Í Listasafni ASÍ sýna þeir Halldór Ásgeirsson og Paul-Armand Gette verk sem eru inn-
blásin af hinum fjölmörgu eldfjöllum Íslands, en það myndefni hefur áður komið við sögu í 
verkum beggja listamannanna. Í verkum sínum notar Halldór logsuðutæki til að umbreyta 
grófgerðu hrauni í undursamlega fíngerða glerfugla, en Gette notast við mun vísindalegri 
nálgun og tækni.

aSÍ art Museum’s two-person exhibition with Halldór Ásgeirsson and Paul-Armand Gette 
presents works inspired by Iceland’s many volcanoes, a theme the two artists have visited 
individually throughout their careers. Ásgeirsson utilizes the welding torch to transform coarse 
lava into remarkably delicate glass birds, while Gette takes a much more scientific approach in his 
method. 
 
Listasafn ASÍ er til húsa í byggingu sem var áður íbúðarhús myndhöggvarans Ásmundar 
Sveinssonar, en húsið er eitt glæsilegasta dæmið um móderníska byggingarlist á 4. áratug 
síðustu aldar í Reykjavík. Safnið heldur um tuttugu sýningar árlega og í safneign þess eru 
verk margra af fremstu listamönnum Íslands á 20. öld.

ASÍ Art Museum is housed in the former residence of the sculptor Ásmundur Sveinsson – 
a building that is one of the finest examples of 1930s modernist Reykjavík architecture. The 
museum hosts some 20 exhibitions a year and has a fine collection of 20th century Icelandic art. 

Halldór Ásgeirsson. Getnaður Heklu og Fuji í Klakárhofinu í Omiya í Japan 26. september, 2001.

Spessi: Ljósmynd eftir Spessa.



Franz West. 7er Wand, 2007. Samsetningarmynd á froðupappa, ýmsar stærðarútfærslur. West 2007. Gagosian Gallery.

Á horni Lækjargötu
og Austurstrætis / 
At the Crossroads of Lækjargata 
and Austurstræti, Reykjavík 

Dialogue project
16. maí kl. 17.00 / May 16 at 5 pm

Frá 16. maí / From May 16

Í Dialogue Project (Samræða) eftir pólsku listamennina 
Önnu Leoniak og Fiann Paul, sjást andlit tæplega 
þúsund barna frá afskekktustu byggðum Íslands, 
prentuð á álplötum í stærðinni 75x75 sem hengdar verða 
á rústir byggingar sem eldur hefur gjöreytt. Verkið er 
sprottið af umræðunni um streymi fólks til Reykjavíkur 
og hvernig þorpin á landsbyggðinni eru smám saman 
að leggjast í auðn. Leoniak, sem hefur meistarapróf í 

arkitektúr, starfar bæði sem hönnuður og ljósmyndari 
hér á landi, en Paul, sem einnig hefur lokið meistaraprófi 
í arkitektúr og uppeldisfræði, stjórnar vinnuhópum og er 
ljósmyndari, leikari og kvikmyndaframleiðandi. 
Dialogue á Íslandi er hugsað sem upphafið að stærra 
alþjóðlegu verkefni sem taka mun til margra landa. 
 
In Anna Leoniak and Fiann Paul’s dialogue, the faces of 
almost 1,000 children from the farthest reaches of Iceland are 
printed on aluminum plates that are hung from the ruins of a 
building gutted by fire. The project addresses the issue of mass 
relocations to Reykjavík that are contributing to the decline of 
small villages on the outskirts of the country. Leoniak works as 
both a designer and a photographer in Iceland, while Paul’s work 
is as a workshop leader, photographer, actor and film producer. 

Atlantis, sköpunarverk Tea Mäkipää og Halldórs 
Úlfarssonar, verður komið fyrir í Reykjavíkurtjörn og 
sýnir hálfsokkið hús sem er tákn fyrir hugmyndir okkar 
um að lifa af. Frá Tjarnarbakkanum sést í eitt horn 
þessa litla húss; frá því stafar hlýlegri birtu og hljóðlátur 
erill daglegs lífs ómar inni fyrir, allt frá rauli til rifrilda. 
Atlantis er ætlað að minna okkur á hversu berskjölduð 
manneskjan er og hve mjög hún er undirorpin 
nútímalegum lífsmáta sínum; hvernig náttúruhamfarir 
geta orðið til þess að kollvarpa öllu lífi okkar. Mäkipää 
hefur í verkum sínum unnið mikið með afkomu og það 
að lifa af og tjáir þá hugmynd gjarnan í umfangsmiklum 
skúlptúrískum byggingum og innsetningum. Halldór 
heillast mjög af dómsdagsviðburðum og miklum 
náttúruhamförum og gjörningar hans og innsetningar 
hafa borið þess vitni undanfarin ár. 

atlantis, created by Tea Mäkipää and Halldór Úlfarsson and 
installed in Reykjavík’s pond, Tjörnin, will feature a partially 
submerged house that explores ideas of survival. From the shore, 
one corner of the small house is visible above the pond’s surface 
with warm light shining out, and the quiet sounds of daily life, 
from singing to arguing, are audible. atlantis is a reminder of 
the vulnerability of the modern lifestyle and the cataclysmic 
effect that a disaster could have on human civilization. The 
theme of survival has been a constant in Mäkipää ‘s work in 
recent years and is often expressed in large-scale structures and 
installations. Úlfarsson ś fascination with apocalyptic events has 
been featured in his performances and video works for a number 
of years as well. 

Víðsvegar um Reykjavík /
Throughout Reykjavík 

moDule
15. maí kl. 19.00 / May 15 at 7 pm
15. maí – 23. maí / May 15 –May 23

Module, undir stjórn Lådan/The Mobile Box, er 
hreyfanlegt sýningarrými sem hefur haft viðkomu 
í ýmsum borgum Evrópu, en á meðan Listahátíð 
stendur yfir verða þar tíu listviðburðir. Staðsetning 
hvers viðburðar er undir viðeigandi listamanni komin 
og hver sýning er undir áhrifum staðsetningarinnar 
og umhverfisins þar sem hún fer fram. Module er 
samvinnuverkefni hópanna Lådan/The Mobile Box 
(Mari Lagerquist, Henrik Andersson, Nina Lassila, 
Lina Persson & Olle Essvik) og Skuli Art Project, 
sem starfar í Reykjavík (Ólöf Helga Helgadóttir, Karl 
Bergmann Ómarsson, Hye Joung Park, Elín Anna 
Þórisdóttir og Þóra Gunnarsdóttir). Sænska listakonan 
Mari Lagerquist átti upptökin að verkefninu árið 2005 
og það var á dagskrá Gautaborgartvíæringsins og 
Istanbúltvíæringsins árið 2007. 
(Sjá nánar um ferðalag Module á bls. 18)

Module, organized by Lådan/The Mobile Box, is a temporary 
gallery space that has been presented in other European cities 
and will host ten different art events at locations throughout 
Reykjavík for the duration of the festival. Each location is 
determined by the artist whose work will be on view, and 
each exhibition is influenced and inspired by the location and 
environment in which it will sit. Module is a collaboration 
between the groups Lådan/The Mobile Box (members: Mari 
Lagerquist, Henrik andersson, nina Lassila, Lina Persson and 
Olle Essvik) and the Reykjavík-based Skuli art Project (members: 
Ólöf Helga Helgadóttir, Karl Bergmann Ómarsson, Hye Joung 
Park, Elín anna Thórisdóttir and Thóra Gunnarsdóttir). The 
project was founded by Swedish artist Mari Lagerquist in 2005, 
and has been a part of  the Gothenburg Biennal 2007 and 
Istanbul Biennal 2007. 
(Further info on Module‘s locations and dates on page 18)

Tea Mäkipää & Halldór Úlfarsson . Atlantis í Finnlandi. 

Ljósmynd: Heikki Tukiainen.

Tjörnin í Reykjavík /
At Tjörnin, Reykjavík’s pond

atlantis
16. maí kl. 17:00 / May 16 at 5 pm

Frá 16. maí / From May 16

 

Module: Henrik Anderson, Mari Lagerquist, Nina Lassila, Lina 

Persson, Olle Essvik, Ólöf Helga Helgadóttir, Karl Bergmann 

Ómarsson, Hye Joung Park, Elín Anna Þórisdóttir & Þóra 

Gunnarsdóttir / Lådan/Mobile Box.

10 11

Í Listasafni Íslands verður sýningin List mót byggingarlist, þar sem hin flóknu 
tengsl þessara tveggja greina eru til umfjöllunar. Myndlist og byggingarlist 
lenda á stundum harkalega saman, einkum í safnumhverfinu, þar sem myndlistin 
þarfnast „hvíta kassans” en byggingarlistin skapar sjálf sínar eigin forsendur fyrir 
framsetningu og kynningu. Rök myndlistarinnar eru að safnið skuli vera hlutlaus 
rammi utan um listaverkin, en Listasafn Íslands, staðsett í póstmódernískri 
byggingu frá níunda áratug síðustu aldar, getur tæplega talist þess háttar rými. 
Á þessari sýningu láta Finnbogi Pétursson, Monica Bonvicini, Elín Hansdóttir, 
Steina (Vasulka) og Franz West reyna á takmarkanir og sérstæðni þessarar 
einstöku byggingar með ýmsum innsetningum þar sem leitast verður við að mynda 
samhljóm með og ögra rýmum hússins. Sýningarstjóri: Halldór Björn Runólfsson.

Listasafn Íslands / The National Gallery of Iceland 

list mÓt Byggingarlist    
/ art against architecture
opnun 16. maí kl. 20:00 /
opening May 16 at 8 pm

16. maí - 29. júní / May 16 – June 29 
Fríkirkjuvegi, 7 101 Reykjavík 
Opið þri–sun 11.00–17.00 /
Open Tue – Sun, 11 am – 5 pm 
www.listasafn.is Listasafn Íslands var stofnað árið 1884 og varðveitir stofn íslenskrar listasögu, 

einkum lykilverk frumkvöðlanna í myndlist frá 19. og 20. öldinni. Meginhlutverk 
þess er að geyma, rannsaka og sýna íslenska og alþjóðlega myndlist, aðallega úr 
safneigninni. Listasafnið geymir einnig mikið safn listasögulegra skjala og gagna sem 
eru aðgengileg fræðimönnum, nemendum og almenningi og stendur fyrir margháttuðu 
fræðslustarfi. 

The National Gallery of Iceland, established in 1884, houses the country’s primary 
collection of Icelandic art, in particular key works by the nation’s leading artists from the 19th and 
20th centuries. Its principal function is to preserve, study, and exhibit Icelandic and international 
art, primarily through its permanent collection. The national Gallery also possesses a large archive 
of art historical documents for researchers, students and the general public alike and has s strong 
educational mandate. 

Monica Bonvicini. Deutsche Deckung. 1994/95/ trégrind, b/m Eternit flísum (hver 

20 x 20 sm) Stærð breytileg. Ljósmynd: Monica Bonvicini og Jan Ralske.

Finnbogi Pétursson. Fire-Air 2005 / Eldur-Loft 2005.

Ljósmynd: Leifur Rögnvaldsson. 
Steina Vasulka. HRAUN OG MOSI / LAVA AND MOSS, 2000.

Elín Hansdóttir. 6.DRIFT, 2007. 

Tréplötur, hátalarar, magnari og 

neonljós. Hljóð: Úlfur Hansson. 

Ljósmynd: Elín Hansdóttir

The national Gallery of Iceland presents art against architecture, an exhibition examining 
the difficult relationship between the two disciplines. Particularly in the museum 
environment, art and architecture are often at odds, with art calling for a “white box” 
environment, and architecture creating its own set of rules within which the art is to be 
displayed. art argues that the museum should be a neutral frame in which art is to be viewed, 
but at the national Gallery of Iceland, the 1980s postmodern building is hardly such a space. 
In this exhibition, artists Finnbogi Pétursson, Monica Bonvicini, Elín Hansdóttir, Steina 
(Vasulka), and Franz West challenge the limitations and eccentricities of this unique structure 
through various installations that will harmonize and confront the spaces within the building.
Curator: Halldór Björn Runólfsson. 



Í Listasafni Reykjavíkur á Kjarvalsstöðum fer fram 
sýningin Draumar um ægifegurð í íslenskri samtímalist, 
þemasýning þar sem kannaðar verða margs konar 
hugmyndir um náttúru og náttúrufyrirbæri með 
ljósmyndum og myndbandalist. Á sýningunni verða 
bæði svart-hvítar landslagsljósmyndir frá þriðja og 
fjórða áratug 20. aldar og margmiðlunarinnsetningar, 
og settar fram margar og mismunandi túlkanir og 
hugmyndir um „hið háleita” og „hið staðlausa”, 
í sígildum, þunglyndislegum, kaldhæðnislegum 
eða vistfræðilega róttækum myndum. Meðal 
þátttakenda eru Daníel Þorkell Magnússon, 
Halldór Ásgeirsson, Hrafnkell Sigurðsson, 
Hreinn Friðfinnsson, Gjörningaklúbburinn/
Icelandic Love Corporation (Sigrún 
Hrólfsdóttir, Jóní Jónsdóttir og Eirún 
Sigurðardóttir), Ragnar Kjartansson, Ólafur 
Elíasson, Olga Bergmann og Anna Hallin, 
Pétur Thomsen, Sigurður Guðjónsson, Spessi, 
Steina Vasulka og Vigfús Sigurgeirsson. Á 
sýningunni verður sett upp í fyrsta sinn á Íslandi 
eitt af höfuðverkum Kristjáns Guðmundssonar, 
Blá færsla, frá 1988, en verkið var m.a. valið á 
Unlimited Art Basel 2007. Verkið er framleitt 
úr 5 pappírsrúllum sem hver og ein vegur rúmlega 
600 kg. Þetta er mónúmental verk í bókstaflegum og 
ó-bókstaflegum skilningi. Kristján er einn af okkar 
merkilegustu listamönnum og uppsetningin á þessu 
mikla verki verður að teljast viðburður sem vert er að 
beina sjónum að. 
Draumar um ægifegurð í íslenskri samtímalist var fyrr 
á þessu ári sett upp í Palais des Beaux-Arts í Brussel. 
Sýningarstjóri: Æsa Sigurjónsdóttir.

Martha Schwarz  - landslagsarkitekt og 

listamaður 
Samhliða sýningunni mun landslagsarkitektinn og 
listamaðurinn Martha Schwarz sýna verk í bakgarði 
safnsins en Schwarz hefur helgað sig verkefnum í 
þéttbýli og því að kanna nýja hönnunarmöguleika í 
landslaginu. Bakgrunnur hennar er bæði í myndlist og 
landslagsarkitektúr. Sem stjórnandi Martha Schwartz 

Partners í Cambridge, Massachusetts í Bandaríkjunum 
og London í Bretlandi er markmið hennar að uppgötva 
tækifæri þar sem lausnir í landslagshönnun öðlist sama 
sess og myndlistin. Martha Schwartz hefur meira en 
25 ára reynslu sem landslagsarkitekt og listamaður og 
hefur unnið að  fjölbreyttum verkefnum með mörgum 
heimskunnum arkitektum. 

The Reykjavík art Museum/Kjarvalsstadir presents dreams 
of the Sublime and nowhere in Icelandic Contemporary 
art, a thematic exhibition curated by Æsa Sigurjónsdóttir, 
exploring different ideas of nature and natural phenomena 
in photographic and video art. Ranging from black and white 
landscape photographs from the 1920s and 1930s, to multi-
media installations, the exhibition showcases diverse visions 
and interpretations of the “sublime” and “nowhere”, through 
classical, melancholic, ironic, or radically ecological images. 
Participating artists include: Daníel Thorkell Magnússon, 
Halldór Ásgeirsson, Hrafnkell Sigurðsson, Hreinn Friðfinnsson, 
Icelandic Love Corporation (Sigrún Hrólfsdóttir, Jóní 
Jónsdóttir, and Eirún Sigurðardóttir), Ragnar Kjartansson, 
Kristján Guðmundsson, Ólafur Elíasson, Olga Bergmann & 
Anna Hallin, Pétur Thomsen, Sigurður Guðjónsson, Spessi, 
Steina Vasulka, and Vigfús Sigurgeirsson. This exhibition was 
previously on view at the Palais des Beaux-arts, Brussels.

Martha Schwarz - architect and artist

Presented concurrently with dreams of the Sublime will 
be outdoor work by landscape architect and artist Martha 
Schwarz. She has a major interest in urban projects and the 
exploration of new design expression in the landscape. Her 
background is in both fine arts and landscape architecture. 
as principal of Martha Schwartz Partners in Cambridge, 
Massachusetts and London, uK, her goal is to find opportunities 
where landscape design solutions can be raised to a level of fine 
art. She has over 25 years of experience as a landscape architect 
and artist on a wide variety of projects with a variety of world-
renowned architects.  

Listasafn Reykjavíkur var stofnað árið 1973 og er 
stærsta myndlistarstofnun á Íslandi. Markmið safnsins 
er að kynna samtímalist í öllum birtingarmyndum hennar 
með fjölbreyttri dagskrá á þremur sýningar stöðum:  
í Hafnarhúsinu, á Kjarvalsstöðum og í Ásmundarsafni.  
Listasafn Reykjavíkur opnaði ný húsakynni sín í Hafnar-
húsinu í aprílmánuði árið 2000. Húsið er suðupottur þar 
sem ungir og upprennandi listamenn, íslenskir sem 
erlendir, sýna framúrstefnulist af ýmsu tagi. Fasta-
sýningin úr Errósafninu vekur ævinlega mikla athygli. 
Kjarvalsstaðir voru reistir á árunum 1966 - 1973 og húsið 
var hannað af arkitektinum Hannesi Kr. Davíðssyni. Þar 
er sýnd nútímalist, byggingar list og hönnun eftir íslenska 
sem erlenda listamenn, auk þess sem boðið er upp á 
fyrirlestra, leiðsögn um sýningar og námskeið. Safnið 
sýnir reglulega myndir úr safni verka eftir Jóhannes S. 
Kjarval (1885 - 1972).

The Reykjavík Art Museum is housed in three unique 
buildings – Ásmundarsafn, Hafnarhús, and Kjarvalsstadir – each 
with its own focus and collection. The newest space, Hafnarhús, 
is located beside the harbor and opened in april 2000. It hosts 
exhibitions from the general collections of the Museum, diverse 
temporary exhibitions of works by Icelandic and international 
artists, and exhibition from the museum’s Erró collection. 
Hafnarhús has six exhibition galleries and a courtyard, as 
well as a specially designed bridge which connects the various 
exhibition halls. The building is a popular location for festivals 
and receptions, including concerts.

Safnasafnið - Alþýðulistasafn Íslands /
 Safnasafnið - Icelandic Folk Art Museum 

greinasafn / Branch collection
opnun: 17. maí kl. 14:00 / opening: May 17 at 2 pm

17. maí - 8. júlí / May 17 – July 8 
Svalbarðsströnd, 601 Akureyri  
Opið daglega 9.00–18.00 / Open daily 9 am – 6 pm 
www.safnasafnid.is

Anna Líndal, Bjarki Bragason og Hildigunnur Birgisdóttir hafa unnið 
að verkefninu Greinasafn síðan í október 2007 í nánu samstarfi við hið sérstæða Safnasafn 
á Svalbarðsströnd við Eyjafjörð. Bæjarlækurinn Valsá rennur í blikkröri undir malbikaðan 
hringveginn og hlykkjast í brúnbláu froðubaði yfir steina, gaddavír og baggabönd. Lækurinn 
rennur í gegnum skógræktarreit norðan við safnið, þar sem rúmlega hundrað ára gamalt 
lerkitré stendur í litlum vindbörðum lystigarði innan um þúfuhóla. Ekki er langt síðan 
drykkjarvatn var tekið úr læknum og virkjun hans hefur nú verið áformuð. Enginn veit hvað 
og hver endar í læknum, sem kemur upp einhversstaðar í fjalli og endar einhversstaðar í sjó.

Í ofsaveðri þann 29. desember 2007 rifnaði 6 metra löng grein af einu elsta trénu í garðinum 
og festi sig í krónu næsta trés. Sýningin skiptir sér niður í margar greinar og vinnur 
beint með samhengi sitt, og hvernig það mótast. Myndlistarmennirnir horfa til þeirrar 
ofsakenndu og heillandi söfnunar sem á sér stað í Safnasafninu og líta rannsakandi í eigin 
barm á sambandið milli flæðis óreiðunnar, og skipulagsins sem safnast upp í djúpum 
miðlunarlónum, með stíflurof í huga.

Hildigunnur Birgisdóttir, Bjarki Bragason and anna Líndal have worked on the project Branch 
collection since 
October 2007, in 
close co-operation 
with the unique 
Folk art Museum 
Safnasafn at 
Svalbardseyri, 
Eyjafjörður, in the 
north of Iceland. 
Outside the house a 
small brook, Valsá, 
meanders through 
a metal pipe under 
the asphalted Route 
1, bathing rocks, 
barbed wire and hay 
roll binding in brownish blue froth. The brook runs through a patch of planted trees north of the 
museum, where a hundred years old larch tree stands in a small, windswept park in the uneven 
field. until recently, the brook was a source of drinking water and there has been talk of damming 
it. no one knows what or who ends up in the brook, which has its source somewhere on the 
mountain above and flows out into the ocean. 
 
In a violent storm on december 29th, 2007, a two inch long branch snapped off one of the oldest 
trees in the garden and got stuck in the branches of the next tree. The exhibition is split into various 
branches and is a conscious study of its own context and the way that context is formed. The 
artists examine the turbulent and fascinating collection of artifacts and art works in the Safnasafn 
Museum and take a close look at themselves, exploring the relationship between chaos and flow 
and the organized nature of that which is collected in the deep reservoirs of the dams – ever 
conscious of the possibility of the dam breaking.

Safnasafnið stendur á hæð með útsýni yfir Eyjafjörð og Akureyrarbæ. Þar er alþýðulist 
safnað og hún sýnd, samhliða sýningum á verkum nútímalistamanna. Þar er myndarlegt 
bókasafn og gamaldags garðurinn umhverfis húsið ljær safninu sérstakan og einstakan blæ.

The Folk Art Museum is located on a hill overlooking Eyjafjörður and the town of akureyri in 
north Iceland. The museum collects and exhibits folk art together with works by modern artists. 
The library houses an impressive book collection and an old fashioned garden adds to its genuine 
atmosphere.

Listasafnið á Akureyri / Akureyri Art Museum 

anDspænis kína / facing china
opnun: 17. maí kl. 13:00 / opening: May 17 at 1 pm 

17. maí - 29. júní / May 17 – June 29 
Kaupvangsstræti 12, 600 Akureyri 
Opið þri.–sun. 12.00–17.00 / Open Tue – Sun, 12 – 5 pm 

www.listasafn.akureyri.is

Hannes Sigurðsson er sýningarstjóri 
sýningarinnar Andpænis Kína í 
Listasafninu á Akureyri, en þar verða 
málverk og skúlptúrar eftir níu þekkta, 
kínverska listamenn, sem fengin verða að 
láni frá hollenska safnaranum Fu Ruide. 
Verkin sýna öll mannslíkamann í ýmsum 
útfærslum og voru unnin á tímabilinu 
eftir 1989, þegar Kína gekk í gegnum 
meiri félagslegar og efnahagslegar 
umbreytingar en áður höfðu þekkst. Stíll 
verkanna einkennist af meistaralegri 
færni í listrænni tækni, en ber einnig 
vott um ítarlegar rannsóknir á evrópskri 
og bandarískri list 20. aldarinnar. 
Afraksturinn er stíll sem ekki einasta 
ögrar fyrri tjáningaraðferðum kínverskra 
listamanna, heldur einnig hugmyndum 
okkar um kínverska list. Listamennirnir 

sem sýna eru Chen Qing Qing, Fang Lijun, Liu Ye, Tang Zhigang, Wei Dong, Yang Shaobin, 
Yue Minjun, Zhang Xiaogan og Zhao Nengzhi. Safnið gefur út sýningarskrá á ensku og 
kínversku með grein eftir einn virtasta listrýni Kína, Li Xianting. Auk aðalskrárinnar mun 
safnið gefa út ljósmyndaritgerð eftir þýska ljósmyndarann Christoph Fein, sem var fenginn 
til að ljósmynda alla listamennina. Andspænis Kína fer síðan til Noregs, Austurríkis, 
Svíþjóðar og Þýskalands árið 2009, en lýkur ferð sinni í Kína árið 2010. Sýningin er skipulögð 
af Listasafninu á Akureyri, sem hluti af dagskrá Listahátíðar í Reykjavík 2008.

Facing China at the akureyri art Museum is curated by Hannes Sigurðsson and features paintings and 
sculptures by nine prominent contemporary Chinese artists on loan from dutch collector Fu Ruide. 
The works featured in the exhibition all include representations of the human figure and were made in 
the period after 1989 when China experienced unprecedented social and economic changes. The style 
of the works reflects not only a mastery of artistic technique but also a diligent study of 20th century 
European and american art. The resulting style challenges not only previous modes of expression 
within China, but also assumptions about Chinese art. The featured artists are Chen Qing Qing, Fang 
Lijun, Liu ye, Tang Zhigang, Wei dong, yang Shaobin, yue Minjun, Zhang Xiaogang, and Zhao nengzhi. 
The Museum will publish a catalogue in English and Chinese in conjunction with the exhibition, 
featuring an essay by China’s prominent art critic, Li Xianting. In addition to the main catalogue, 
the museum intends to publish a photo essay by the German photographer Christoph Fein, who was 
commissioned to document all the artists involved. Facing China will travel to norway, austria, Sweden 
and Germany in 2009, before ending in China in 2010. The exhibition is organized by the akureyri art 
Museum as part of the 2008 Reykjavík arts Festival.

Listasafnið á Akureyri var stofnsett árið 1993 og er ein yngsta listastofnun landsins, 
og sú eina sinnar tegundar utan höfuðborgarinnar. Markmið safnsins er að kynna list og 
myndlistarmenningu fyrir Norðlendingum, en einnig í stærra, hnattrænu samhengi. Safnið 
hefur haldið sýningar á verkum þekktra samtímalistamanna, en einnig sýnt verk frægra, 
eldri meistara. Árið 2006 veitti safnið í fyrsta sinn Íslensku myndlistarverðlaunin, í því 
skyni að kynna frábæra, íslenska myndlistarmenn. Það hefur einnig átt mikinn þátt í að efla 
Akureyri sem miðstöð menningar.

Founded in 1993 and located near the arctic Circle, the Akureyri Art Museum is one of the 
youngest art museums in Iceland and the only institution of its kind outside of the capital of 
Reykjavík. Its mission is both promoting art and visual culture for the local community as well as 
within the wider global context. The museum has hosted shows by major contemporary artists 
as well as renowned masters. In 2006 the museum launched the first annual Icelandic Visual art 
awards to promote the nation’s leading talents. It has also played a fundamental role in akureyri’s 
development as a cultural center.
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Zhang Xiaogang. Comrade, 1999. 60x50. Olía á striga.

Anna Líndal, Bjarki Bragason & Hildigunnur Birgisdóttir, 2008 / Greinasafn.

Listasafn Reykjavíkur - Kjarvalsstaðir / 
The Reykjavík Art Museum - Kjarvalsstadir      

Draumar um ægifegurð í 
íslenskri samtímalist / Dreams 
of the suBlime anD noWhere in 
icelanDic contemporary art
opnun: 18. maí kl. 16:00 / opening: May 18 at 4 pm
18. maí - 7. september / May 18 – September 7
Flókagata, 105 Reykjavík 
Opið daglega 10.00 – 17.00 / Open daily 10 am – 5 pm 
www.listasafnReykjavíkur.is

Kristján Guðmundsson. Blá færsla, 1988. Verkið er framleitt úr 5 pappírsrúllum er 

hver vegur rúmlega 600kg. Ljósmynd: Spessi.

Martha Schwarz. I Hate Nature: Reykjavík. Geode. Innsetning í Reykjavík 2008. 6 metra hár kassi.
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Eiðar - Listasetur, Fljótsdalshérað / Eiðar - Art Centre 
17. maí - 1. júlí / May 17 – July 1 
Opið eftir samkomulagi / Open by appointment 
eidar@eidar.is

Á Eiðum verða sýnd verk myndlistarmannanna Hrafnkels Sigurðssonar og Lennart 
Alvés, sem báðir vinna með margs konar mismunandi tækni. Sýningar Hrafnkels Crew 
og Function Ground fengu Íslensku sjónlistaverðlaunin á síðasta ári. Bæði Hrafnkell og 
Lennart Alvés munu dvelja á Eiðum í aðdraganda sýninganna og vinna þar að verkum 
sínum. 
 
Á Eiðum var rekinn hefðbundinn héraðsskóli í rúma öld, en síðar keyptu þeir Sigurjón 
Sighvatsson og Sigurður Gísli Pálmason húsið og breyttu því í miðstöð lista og 
menningar. Á Eiðum er haldin ár hvert alþjóðleg ráðstefna listamanna hvaðanæva að 
úr heiminum, sem er vel sótt jafnt af listamönnum sem listfræðingum. Af útgáfum sem 
Eiðar vinnur að ber hæst The Eidar Sessions en þar eru samtöl Hans Ulrich Obrist við 
listamenn sem stýrt er af honum. 
 
On view at Eiðar will be works by visual artists Hrafnkell Sigurðsson and Lennart Alvés, both of 
whom work in a variety of media. 
 
after serving as a traditional educational institution for over a century, Eiðar was bought by 
Sigurjón Sighvatsson and Sigurdur Gísli Pálmason and transformed into an arts and culture centre. 
For nearly a decade, it has been a venue for the cooperation of Icelandic and foreign artists who 
work together on site for a given period of time. Eiðar also hosts an annual International artists 
Conference that is attended by artists and art historians.

ferðalag / journey
opnun: 17. maí kl. 16.00 / opening: May 17 at 4 pm 

Ferðalag er undir stjórn Björns Roth en hann 
er sonur listamannsins Dieters Roth og var 
trúnaðarmaður og samstarfsmaður hans um 
tuttugu ára skeið. Ferðalag er samvinnuverkefni 

þriggja listastofnana á Austurlandi (Skaftfells á Seyðisfirði, 
Sláturhússins á Egilsstöðum og menningarmiðstöðvarinnar á 
Eiðum) og er unnið sérstaklega fyrir Listahátíð í Reykjavík 2008.
Á dagskrá verkefnisins verða innsetningar, gjörningar, uppákomur, 
dans og tónlistarflutningur.

Journey, curated by Björn Roth, son of artist Dieter Roth and his collaborator for twenty years, 
is presented in cooperation with three art institutes in East Iceland (Skaftfell – Centre for 
Visual art, Seyðisfjörður; Slaughterhouse – Culture Centre, Egilsstaðir; and Eiðar – art Centre, 
Fljótsdalshérað) created especially for the Reykjavík arts Festival 2008. The project will include 
installations, performance art, happenings, dancing, and musical performances.

Sláturhúsið - Menningarsetur á Egilsstöðum / 
Slaughterhouse – Culture Centre, Egilsstaðir 
17. - 27. maí / May 17 – 27 
Kaupvangur, 700 Egilsstaðir 
Opið mán - fös 14.00 - 18.00, lau-sun 14.00  - 16.00 / 
Open Mon to Fri 2 pm – 6 pm, Sat and Sun 2 pm – 4 pm  
www.slaturhusid.is

Í Sláturhúsinu sýna myndlistarmaðurinn Paul Harfleet, en hann blandar 
ævisögulegum rannsóknum saman við pólitískar hugmyndir um sálfræðilega 
landafræði til þess að skapa ögrandi athugasemdir um borgaralegt samfélag 
nútímans; Sara Björnsdóttir, sem vinnur verk sem eru í senn beinskeytt, kraftmikil, 
hávaðasöm og stríðin, en einnig hljóðlát, falleg og ljóðræn; og hljóðlistamaðurinn 
Matti Saarinen, sem kannar heima jafnt sígildrar sem tilraunakenndrar tónlistar.

On view at Slaughterhouse will be works by visual artists Paul Harfleet, who combines 
autobiographical explorations with political notions on psycho-geography to create observations 
on contemporary citizenship; Sara Björnsdóttir, whose work ranges from confrontational, 
powerful, noisy and teasing to quiet, beautiful and poetic; and sound artist Matti Saarinen, who 
explores both the classical and experimental art worlds. 

Sláturhúsið stendur á hæð í hlíðunum við Egilsstaði. Í húsinu var rekið sláturhús 
árum saman, en nú hafa listamenn fengið þar athvarf og þar fara fram margs konar 
viðburðir, meðal annars árlega kvikmyndahátíðin 700.IS, myndlistarsýningar og 
tónleikar.

Slaughterhouse sits on a hill in the fields of Egilsstaðir – the central town of Iceland’s east 
coast. It has become a shelter for the arts, after its long-standing role as a slaughterhouse, and 
stages a number of events, among them the annual video festival 700.IS Reindeerland; exhibitions 
of visual art, and concerts. 

Skaftfell - Miðstöð myndlistar á Austurlandi / 
Skaftfell - Centre for Visual Art
17. maí - 22. júní / May 17 – June 22 
Austurvegur 42, 710 Seyðisfjörður
Opið daglega 12.00 - 23.00 / Open daily 12 pm – 11 pm 

www.skaftfell.is 

Í Skaftfelli verða meðal annars sýndar viðamiklar innsetningar Christof Büchel, verk 
eftir þríeykið Skyr Lee Bob og verkefni meðlima úr PONI fjöllistahópnum, en í honum 
eru myndlistarmaðurinn Guðni Gunnarsson, danshöfundurinn og dansarinn Erna 
Ómarsdóttir og tónlistarmaðurinn Lieven Dousselaere. Skaftfell kynnir einnig Painting 
by Numbers eftir seyðfirska listamanninn Pétur Kristjánsson, en hann notar í verkinu 
vinnuvélar í fullri stærð, svo sem gröfur, dráttarvélar og vörubíla.  
 
among the works on view at Skaftfell will be Christof Büchel’s conceptual, large-scale installations; 
works by the trio Skyr Lee Bob; and projects by POnI collective members: visual artist Guðni 
Gunnarsson, choreographer/dancer Erna Ómarsdóttir; and musician Lieven dousselaere. Skaftfell 
will also present local artist and performer Pétur Kristjánsson’s Painting by numbers, which will 
incorporate full-sized landscaping machinery, including excavators, tractors and trucks.

Skaftfell stendur í gamla bænum á Seyðisfirði og leitast við að stuðla að og sýna 
myndlist, með áherslu á samtímalistsköpun. Auk þess að halda sýningar og vera 
vettvangur listamanna stendur Skaftfell fyrir alþjóðlegu gestalistamannsverkefni. 
Skaftfell var stofnað í minningu listamannsins Dieter Roth.

Skaftfell is situated in the old town in the deep fjord of Seyðisfjörður and is dedicated to 
nurturing and exhibiting visual art with emphasis on the contemporary. In addition to hosting 
exhibitions and being a meeting place for artists, Skaftfell runs an International residency program. 
Skaftfell was founded in the memory of artist dieter Roth.

Skyr Lee Bob: Guðni Gunnarsson, Erna Ómarsdóttir, Lieven Dousselaere.

Christoph Büchel. Hole, 2005. Kunsthalle Basel. Innsetning (brot úr verkinu). © Listamaðurinn og Hauser & Wirth Zürich / 

London. Ljósmynd: Christoph Büchel.

Hrafnkell Sigurðsson. Portrett.

Lennart Alves. Myndrammi úr „time-lapse“ 

kvikmyndinni „Still It Moves“. ©Lennart Alves.
Matti Saarinen. Tilraunagjörningur - Austurland, Íslandi 2007 ´sWart .́ 

Sara Björnsdóttir, Menningararfi. Gjörningur á Menningarnótt 2007. © Sara Björnsdóttir.



Í Listasafni Reykjanesbæjar verður sýningin Þríviður undir stjórn Aðalsteins 
Ingólfssonar, en þar verða sýnd verk þriggja íslenskra listamanna sem hafa notað 
trjávið í miklum mæli við gerð verka sinna: Hannesar Lárussonar, Guðjóns Ketilssonar 
og Helga Hjaltalín. Meðhöndlun listamannanna á þessum ævagamla efnivið er 
eins fjölbreytt og þeir eru margir, en áherslur þeirra bera þó keim af hugmyndalist 
og félagslega meðvitaðri myndlist síðari ára. Á sýningunni verður verkum þeirra - 
lágmyndum, gólfverkum og uppistandandi skúlptúrum - stillt upp þannig að þau 
kallist á og kveiki neista hvert af öðru. Um leið verður grennslast fyrir um hlutverk 
trjáviðar í íslenskri myndlist og tengslin við útskurðarlist fortíðar.

On view at the Reykjanesbær art Museum will 
be an exhibition entitled Wanwood, curated by 
Aðalsteinn Ingólfsson and featuring the work 
of three Icelandic artists who have all worked in 
wood for most of their careers: Hannes Lárusson, 
Guðjón Ketilsson, and Helgi Hjaltalín. Their 
works – reliefs, floor pieces, and vertical structures 
– will be installed together, in order to create a 
dialogue and harmony amongst the pieces. The 
exhibition will be an opportunity to investigate 
the role of wood in modern Icelandic art as well 
as the connection with woodcarving traditions of 
the past.  
 
Listasafn Reykjanesbæjar er til húsa í 
hinum sögufrægu Duus-húsum við höfnina 
í Keflavík, en á árunum 1877 til 1954 var fisk-

vinnsla og vörugeymsla í húsunum. Þarna eru fjögur sýningarrými og úr því stærsta 
þeirra, þar sem þessi sýning fer fram, blasir Faxaflóinn við. 
 
The Reykjanesbær Art Museum is located within the historical duus-houses near 
Keflavík Harbour, which was originally used for the processing and storage of fish products 
from 1877 to 1954. The building contains four exhibition spaces, the largest of which offers an 
unhindered view of Faxa Bay and will be used for this exhibition.

 Sökkvun
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 Rúrí 
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Ása Ólafsdótt ir
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Listasafn Árnesinga, Hveragerði / L.A. Art Museum     

magnús kjartansson
OpNUN: 18. maí kl. 18:00 / OpENING: May 18 at 6 pm

18. maí til 20. júlí / May 18 – July 20 
Austurmörk 21, Hveragerði 
Opið daglega 12.00 – 17.00 / Open Daily  12 – 5 pm 
www.listasafnarnesinga.is

Listasafn Árnesinga 
heldur sýningu á verkum 
á pappír sem Magnús 
Kjartansson (1949–2006) 
vann á tímabilinu 1982-
1988. Sýningarstjóri er 
Jón Proppé, en verkin 
á sýningunni eru unnin 
með margs konar tækni, 
allt frá klippimyndum 
og málverkum til 
ljósmynda. Þau eru einnig 
heimild um tilraunir 
listamannsins með ýmis 
konar prentunartækni, 
þar sem hann varpaði 
með ljósmyndunartækni 
hlutum, myndum og 
jafnvel eigin líkama yfir 
á pappír. Fæst þessara 
verka hafa áður verið 
sýnd, þó að nokkur þeirra 
séu í af safneignum og 
einkasöfnum. Leitast 
verður við að tengja verk 
Magnúsar listsköpun 
samtímans, meðal annars með fyrirlestrum, gjörningum, myndbandskynningum og 
pallborðsumræðum þar sem þátt taka yngri listamenn, svo sem Ragnar Kjartansson. 

Listasafn Árnesinga will present an exhibition of works on paper produced by Magnús 
Kjartansson (1949–2006) between 1982 and 1988. Curated by Jón Proppé, the show will 
include works in a number of media from collage to painting to photographs. The works also 
track the artist’s experiments with various printing methods involving the photographic 
transfer of objects, images and even his own body onto paper. Few of these works have ever 
been on view to the public, though a handful have found their way into public and private 
collections. Kjartansson’s connection to present-day art will be featured prominently through 
a program of lectures, performances, video presentations, and panel discussions involving 
younger artists such as Ragnar Kjartansson.  

Listasafn Árnesinga heldur árlega þrjár stórar sýningar á nútíma- og samtímalist 
í fjórum sýningarsölum, auk smærri myndlistar- og hönnunarsýninga. Safnið var fyrst 
staðsett á Selfossi og opnaði árið 1975, en flutti til Hveragerðis árið 2003. Safnið er í 
eigu sveitarfélaganna í Árnessýslu.

The L.A. Art Museum is located in the geothermal town Hveragerði, 45 km east of 
Reykjavík, and each year hosts three large exhibitions of modern and contemporary art in 
all four of its exhibitions rooms as well as smaller exhibitions of visual art and design. The 
museum was originally located in Selfoss and opened to the public in 1975. It reopened in 
its present galleries in 2003. The museum is owned by the communities in arnes County, 
Árnessýsla.

Listasafn Reykjanesbæjar / Reykjanesbær Art Museum    

Þríviður / WanWooD
Opnun: 18. maí kl. 20:00 / Opening: May 18 at 8 pm

18. maí – 15. Ágúst / May 18 – August 15 
Duushús, Duusgata 2-8, 230 Reykjanesbær 
Opið daglega 13.00 – 17.30 / Open daily 1 – 5.30 pm 
www.reykjanesbaer.is

Magnús Kjartansson (1949–2006). Sjálfsmynd undir peru, 1983. 

Bláprent og akrýl á pappír, 107×154 sm.
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Hannes Lárusson. Hub/Ás, 2005. 

Skúlptúr/myndband/blönduð tækni.

Guðjón Ketilsson.

Helgi Hjaltalín.

Keramik - studio og gallerí

Sími / Fax 354-552 6036
1 0 1  R e y k j a v í k
V e s t u r g a t a  5

www.kogga.is kogga@vortex.is

Keramik - studio og gallerí

Sími / Fax 354-552 6036
1 0 1  R e y k j a v í k
V e s t u r g a t a  5

www.kogga.is kogga@vortex.is

íslenska vasafélagið í Bláa lÓninu 
/ the icelanDic pocket company at 
the Blue lagoon
18. maí kl. 21.00 / May 18 at 9 pm

Íslenska vasafélagið sem skipað er þeim Erni Árnasyni (söngur), Gunnari Hrafnssyni 
(bassi), Birni Thoroddsen (gítar) og Ásgeiri Óskarssyni (slagverk) verður með óvænta, 
gamansama og upplýsandi tónlistaruppákomu í Bláa lóninu sem fer umhverfis jörðina 
á 18 mínútum. 

Tónlistaruppákoman, sem markar endapunkt opnunarhelgar Listahátíðar í Reykjavík,  
byggir á íslensku þjóðlagi.

The Icelandic Pocket Company is a group of well known Icelandic musicians: Gunnar Hrafnsson, 
bass, Björn Thorodssen, guitar, Ásgeir Óskarsson, percussion, and Örn Árnason, singer. They will 
have an unusual music performance, both funny and educational, going around the world in 18 
minutes. It is based on an Icelandic folk song.  The event marks the end of the Opening Weekend of 
the Reykjavík arts Festival.Ásgeir Óskarsson, Örn Árnason, Gunnar Hrafnsson og Björn Thoroddsen.

Bláa Lónið hf. var stofnað árið 1992. Öll starfsemi félagsins byggir á einstakleika og 
eiginleikum Blue Lagoon jarðsjávarins sem inniheldur steinefni, kísil og þörunga eða nálægð 
við jarðsjóinn og einstakt umhverfi hans. Heilsulindin er vel þekkt víðsvegar um heiminn og 
hefur meðal annars fengið verðlaun fyrir að vera besta náttúrulega heilsulind heims, einn af 
tíu ótrúlegustu baðstöðum heims og ein af 25 bestu heilsulindum í heimi.

Blue Lagoon is founded on a unique source of geothermal seawater that originates in Iceland’s 
extreme environment. The Blue Lagoon is Iceland’s most unique and popular attraction. Guests 
enjoy bathing and relaxing in Blue Lagoon geothermal seawater, known for its positive effects on 
the skin. a visit to the spa promotes harmony between body, mind and spirit, and enables one to 
soak away the stress of modern life. 



Duushúsin eru röð fjögurra merkilegra húsa við 

smábátabryggjuna í Keflavík.  Húsin  geyma hundrað ára 

byggingarsögu og um leið atvinnusögu Reykjanesbæjar. 

Gömlu fiskhúsin hafa á undanförnum árum verið 

í endurbyggingu sem sýningarsalir safnanna í bænum 

og eru nú fjórir salir tilbúnir. Síðasti áfanginn, 

Bryggjuhúsið byggt 1877, verður tilbúinn vorið 2010.

MENNINGAR- OG LISTA-

MIÐSTÖÐ REYKJANESBÆJAR

SÝNINGAR

Bátasalur
Bátafloti Gríms Karlssonar samanstendur af 100  líkönum 
af bátum og skipum úr flota landsmanna ásamt fjölda 
mynda og muna sem segja sögu sjávarútvegs á Íslandi.

Listasalur
Sýningin Þríviður er samsýning þriggja myndlistarmanna, 
þeirra  Hannesar Lárussonar, Guðjóns Ketilssonar og Helga 
Hjaltalíns. Sýningarstjóri er Aðalsteinn Ingólfsson.

Poppminjasalur
Poppminjasafn Íslands stendur fyrir sýningunni Vagg og 
Velta þar sem rokkárunum á Íslandi eru gerð skil í máli, 
munum og myndum. 

Bíósalur
Myndlistarsýning í tengslum við Listahátíð barna 2008. 
Verkin eru eftir börn í leikskólum bæjarfélagsins. 

Duushús, Duusgata 2-8, 230 Reykjanesbær

S: 421 3796 eða 864 3796, duushus@reykjanesbaer.is

Opið alla daga frá kl. 11.00-17.00.  Ókeypis aðgangur

Hafnarhús

Listasafn Reykjavíkur
Reykjavik Art Museum

15. Maí - 17. Ágúst 

Tilraunamaraþon
www.listasafnreykjavikur.is Sími 590 1200 listasafn@reykjavik.is Fax 590 1201

Sýningarstjóri Hans Ulrich Obrist í samvinnu 
við listamanninn Ólaf Elíasson.
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Ferðalag Module / 
The schedule of Module    
Fimmtudagur 15. maí / Thursday May 15 
Tími / Time: 19.00-21.30
Listamaður / Artist: Elín Anna Þórisdóttir
Staður / Location: Tryggvagata gegnt Hafnarhúsinu / 
opposite Hafnarhúsið

Tími / Time: 15.00-18.00
Listamaður / Artist: Lina Persson
Staður / Location: Lækjartorg / Lækjartorg Square

FÖSTUDAGUR 16. MAÍ / FRIDAY MAY 16
Tími / Time: 19.30-21.30
Listamaður / Artist: Hye Joung Park
Staður / Location: Á Skálholtsstíg við Fríkirkjuna og 
Listasafn Íslands / On Skálholtsstígur next to Frikirkjan 
Church and The National Gallery 

Laugardagur 17. maí / Saturday May 17
Tími / Time: 11.00-15.00
Listamaður / Artist: Karl Bergmann Ómarsson
Staður / Location: Kolaportið, vesturinngangur / 
Kolaportið Flea Market, west entrance

Tími / Time: 19.00-23.00
Listamaður / Artist: Mari Lagerquist
Staður / Location: Vesturgata, fyrir framan Geysishúsið / 
Vesturgata 1 in front of Geysir House

Sunnudagur 18. maí / Sunday May 18
Tími / Time: 13.30-17.00
Listamaður / Artist: Þóra Gunnarsdóttir
Staður / Location: Við tjörnina, fyrir framan Iðnó / North 
end of Reykjavík Pond in front of Iðnó

Tími / Time: 21.00-01.00
Listamaður / Artist: Olle Essvik
Staður / Location: Kringlan, bílastæði á 3. hæð / Kringlan 
Mall 3rd level parking lot

Miðvikudagur 21. maí / Wednesday May 21
Tími / Time: 14.00-17.30
Listamaður / Artist: Henrik Andersson
Staður / Location: Höfði / Höfði House

Fimmtudagur 22. maí / Thursday May 22
Tími / Time: 14:00-17:30
Listamaður / Artist: Ólöf Helga Helgadóttir
Staður / Location: Ingólfstorg / Ingólfstorg square

Föstudagur 23. maí / Friday May 23
Tími / Time: 12:00-16:00
Listamaður / Artist: Nina Lassila
Staður / Location: Bæjarins bestu / Bæjarins Bestu Hot 
Dogs stand

(Sjá einnig á bls 10 / see also on page 10)

Oddaflug í tengslum við Listahátíð      

Flugfélag Íslands hefur í samstarfi við Listahátíð sett upp sérstakt Oddaflug laugardaginn 
17. maí 2008. Flogið verður á tvo áfangastaði, Akureyrar og Egilsstaða, og verða á báðum 
stöðum opnaðar sýningar listamanna í tengslum við Listahátíð.  Nánari upplýsingar um 
listamennina og Listahátíð er hægt að nálgast á www.listahatid.is.

Hægt er að bóka í Oddaflugið hjá Flugfélagi Íslands með því að senda tölvupóst á 
hopadeild@flugfelag.is. Mjög takmarkað sætaframboð er í boði og því mikilvægt að bóka 
snemma í þetta flug.

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 Saturday May 17, 2008. The flight will include two 
destinations; in North and East Iceland, and at each destination, an artist's exhibition will 
be opened under the auspices of the festival. 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.



Úrval af �yglum frá Kawai, Petrof, 
Young Chang og Bösendorfer. 

Landsins mesta úrval af píanóum 
í öllum verð�okkum.

Hjá okkur færðu faglega 
þjónustu, byggða á þekkingu og 

áratuga reynslu.
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Þóra Einarsdóttir 
stundaði söngnám 
við Söngskólann 
í Reykjavík hjá 
Ólöfu Kolbrúnu 
Harðardóttur og við 
Guildhall School of 
Music and Drama 
hjá próf. Lauru 
Sarti. Að námi loknu 
debúteraði hún 
við Glyndebourne 
Festival Opera 
aðeins 23 ára gömul 
en frumraun hennar 

á sviði var í Rigoletto í Íslensku óperunni fimm árum fyrr. 
Þóra hefur margoft komið fram á tónleikum á Íslandi og 
víða um heim, m.a. með Orchestre de la Suisse Romande 
á Galatónleikum fyrir Sameinuðu þjóðirnar í Genf, með 
Berliner Rundfunk Orchester í Berliner Dom, með Mozart 
Festival Orchestra í Royal Albert Hall og Royal Festival 
Hall; London, svo og Sinfóníuhljómsveit Íslands á Íslandi 
og í Kennedy Centre í Washington og í Weill Recital Hall í 
Carnegie Hall; New York. Óperuhlutverk Þóru eru orðin á 
fjórða tug og spanna vítt svið, frá Rameau til Birtwistle, en 
þó með sérstakri áherslu á Mozart. Framundan bíða mörg 
verkefni, meðal annars hlutverk Elmiru í barrok-óperunni 
Croesus eftir Reinhard Keiser, hlutverk Iliu í Idomeneo eftir 
Mozart og Woglinde í Götterdämmerung og hefur Þóra þar 
með sungið í öllum fjórum óperum Niflungahringsins eftir 
Wagner en hringurinn verður fluttur í heild sinni næsta vor í 
ríkisóperunni í Wiesbaden. 

einsöngsóperan Dagbók Önnu Frank byggir á hinni þekktu dagbók þýsku gyðingastúlkunnar Önnu 
Frank, sem hún skrifaði meðan hún var í felum fyrir nasistum í síðari heimsstyrjöldinni ásamt fjölskyldu 
sinni í Amsterdam. Rússneska tónskáldið Grigori Frid (f. 1915) færði söguna í búning einsöngsóperu árið 
1969 og hefur óperan verið sett upp víða um heim á undanförnum árum. Þetta er magnað verk, líkt og 
Dagbók Önnu sjálfrar, þar sem hin sérstaka sýn ungu stúlkunnar á heiminn og hin grimmdarlegu örlög 
eru undirstrikuð með töfrum tónlistarinnar.

Það er Þóra Einarsdóttir sópransöngkona, sem er fastráðin við óperuna í Wiesbaden, sem fer með 
hlutverk Önnu Frank, en hún söng hlutverið í Wiesbaden árið 2005 og hlaut mikið lof fyrir. Með henni 
koma fram í sýningunni Valerie Robert dansari og Alexander Scherer píanóleikari. Sviðssetning er í 
höndum Iris Gerrath-Prein.

THE dIaRy OF annE FRanK-an OPERa-MOnOdRaMa In 
TWO aCTS By GRIGORI FRIda.

The diary of anne Frank-an opera-monodrama in two acts, 
is a chamber opera based on the well-known book The diary of 
anne Frank. Frank was a German-born Jewish girl from the city 
of Frankfurt, who kept a diary while in hiding with her family 
and four friends in amsterdam during the German occupation 
of the netherlands in World War II.

Russian composer Grigori Frid (b. 1915) wrote an opera based 
on anne’s story in 1969, which has been widely performed 
ever since. It is a charming piece – just as The diary is – where 
anne’s special outlook on the world and her cruel destiny comes 
to life in music.

Icelandic soprano Thóra Einarsdóttir sang the role in 
Staatstheater Wiesbaden in 2005 to astounding reviews, 
and now brings the piece to The Icelandic Opera with dancer 
Valerie Robert and pianist alexander Scherer. Production by Iris 
Gerrath-Prein.

DagBÓk önnu frank

Íslenska óperan / The Icelandic Opera
sun. 25. maí kl. 20.00 / May 25 at 8 pm

 Miðaverð / Admisson: 3.500
Miðasala: www.opera.is & í síma 511 4200/

Tickets at www.opera.is and at 511 4200

„Helsti styrkur sýningarinnar er frábær 
túlkun Þóru Einarsdóttur á Önnu Frank.“ 
–wIesbADen kuRIeR  

 
„Hugsanlega væri þessi ópera flutt miklu
oftar, ef menn hefðu oftar aðgang að sópran-
söngkonu á borð við Þóru Einarsdóttur, 
söngkonu, sem hægt er að leggja mikið á og er 
örugg í öllum blæbrigðum þessarar kröfu-
hörðu tónlistar… .“
– FRAnkFuRTeR AllgeMeIne ZeITung  

 
„Í sviðssetningu Irisar Gerath-prein hvílir 
allur þungi sýningarinnar á Þóru Einars-
dóttur. Hún heillar fyrst og fremst með 
skýrum textaflutningi og kraftmikilli en 
sveigjanlegri sópranrödd sinni, blæbrigða-
ríkum og samúðarfullum söng.“– MAIn- eCO

 – einsöngsópera í tveimur 
þáttum eftir grigori frid
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eftir Hallgrím Helgason

Leikstjóri: Gunnar Helgason. Tónlist og tónlistarstjórn: Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson
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saga hljómsveitarinnar Super Mama Djombo 
er samofin sögu lýðveldisins Gíneu-Bissá. 
Hljómsveitin var stofnuð árið 1972 af nokkrum 
táningspiltum, tveimur árum áður en landið fékk 
fullt sjálfstæði frá Portúgal. Að fengnu sjálfstæði 
máttu menn loks óáreittir syngja dægurlög 
á kreól, en það tungumál tengir saman í eitt 
málsvæði á um annan tug þjóðernishópa 
sem búa í landinu. Með Super Mama Djombo 
steig fram ung kynslóð tónlistarmanna sem 
sameinaði í söng og hljómum vonir nýfrjálsrar 
þjóðar um bjarta framtíð. Hin sérstaka blanda 
af kreól og hefðbundnum gíneönskum hljómum 
gengur undir nafninu gumbé og meðlimir Super 
Mama Djombo voru meistarar í túlkun hennar. 

Þeir ferðuðust til annarra landa í Afríku, Evrópu 
og víðar og voru meðal áhrifamestu hljómsveita 
á sínu sviði á þessum tíma. Árið 1980 gerðu þeir 
einu hljómplötuupptökurnar sem til eru með 
upprunalegu hljómsveitinni. Á grunni þeirra 
hafa komið út alls fimm hljómplötur á vinýl, auk 
tveggja safnplatna á geisladiskum – og enn er 
mikið efni óútgefið. Hljómsveitin leystist upp 
árið 1986.

síðan 1986 hafa einstakir meðlimir hljóm-
sveitarinnar unnið að tónlist hver í sínu horni. 
Hljómsveitarstjórinn Atchutchi hefur gefið út 
tvær plötur undir nafninu Orchestra Super Mama 
Djombo. Söngkonan Dulce Neves og trommarinn 
Zé Manel hafa hvort um sig gefið út þrjár plötur 

í eigin nafni. Zé Manel er einnig höfundur 
tónlistarinnar í fyrstu afrísku óperunni Binte Were 
sem nú er að leggja upp í heimsreisu. Það er þó nú 
í fyrsta sinn sem hljómsveitin stígur á svið með 
nokkrum af sínum fyrri burðarásum til að töfra 
fram hljóm hinnar upprunalegu Super Mama 
Djombo til að gleðja heiminn með tónlist sinni og 
fjörugri sviðsframkomu.

nafnið Mama Djombo á rætur í kvenkyns 
skurðgoði sem er eitt öflugasta átrúnaðargoðið 
í Gíneu-Bissá. Þangað leita fjölmargir af 
mis munandi þjóðernishópum lausnar á 
margvíslegum vandamálum sínum. Það er því 
ekki að undra að sveitin vitjaði skurðgoðsins 
Mama Djombo áður en lagt var af stað í upptökur 
á Íslandi og bað um liðsinni hennar í von um vel 
heppnað verkefni sem beið í fjarlægu og köldu 
landi. Hvort sem það er stuðningi Mama Djombo 
að þakka eða árangursríku samstarfi frábærra 
tónlistarmanna er þessi nýja tónlist Super 
Mama Djombo í gumbé anda fyrri mektardaga 
hljómsveitarinnar. Sem fyrr fara saman grípandi 
laglínur við ljóðræna texta, sterkur gítarleikur og 
margradda söngur sem er studdur leikandi léttum 
ásláttarhljóðfærum.

Nasa við Austurvöll / Club nasa
Fös. 30 & lau. 31. maí kl. 22.00 / May 30 & 31 at 10 pm

 Miðaverð / Admisson: 2.500 (Eingöngu selt í stæði )

super mama DjomBo
Dillandi gumbé frá gíneu-Bissá

In november 2007, a world-music event of extraordinary proportions took place in Iceland. In 
the darkness of the cold northern winter, the legendary Super Mama djombo from Guinea-Bissau 
in West-africa took the first steps towards reunification in an Icelandic recording studio. at the 
Reykjavík arts Festival, they will present their new music for the first time on stage outside their 
home country.

after Guinea-Bissau gained full independence from Portuguese colonial rule in 1974, Super 
Mama djombo was the most popular band in the country for more than a decade. The band toured 
in neighbouring countries as well as abroad, and gained many fans. despite achieving success as a 
band, it was dissolved in 1986.

However, the dream of reunification has persisted among the members, a dream that finally 
brought them to a volcanic island in the north atlantic. True to the musical spirit of the old band, 
the new music celebrates the home country with vibrant gumbé rythms. as before, it combines 
seducing melodies, strong guitar playing and pluri-vocal singing supported by rythmic percussion. 

at the Reykjavík arts Festival, Super Mama djombo will, in addition to their new music, play 
good time “oldies” for the first time on stage for more than two decades. Obviously, the world music 
scene now effectively sees the return of Super Mama djombo, and they are back in force.

Super Mama Djombo skipa / Band Members: 
Hljómsveitarstjóri & höfundur laga / Band Leader & Composer: 
Adriano Ferreira Gomes „Atchutchi“ 
Saxófón og gítar / Sax & Guitar: Cesário Hopffer „Miguelinho“
Trommur, tina, gítar & söngur / drum, Guitar, Vocal & Tina: Zé Manel 
Congatrommur og bumbulum / Percussion & Bumulum: Armando Vaz Pereira
Gítar / Lead Guitar: Fernando Pitchetche 
Gítar / Rhythm Guitar: Jamil Correia 
Bassi / Bass: Valdir Delgado 
Söngur / Vocal: Dulce Neves, Binhanquinhe Quimor, Karyna Silva Gomes, Tino Trimo  
Hljómborð og söngur / Keyboard & Vocal: Ivanildo Barbosa
Gestasöngvari / Special Guest : Egill Ólafsson 

Tónleikarnir eru í samstarfi við Baug.

í ljóðunum segir frá þrautagöngu brostinna drauma, stríðsátaka og upp-
lausnar. Um leið er tónlistin óður til landsins og hvatning til ungs fólks um  
að taka upp gunnfánann sem leiddi til sjálfstæðis Gíneu-Bissá undir leiðsögn 
þjóðfrelsishetjunnar Amílcar Cabral.

á tónleikum sínum á Listahátíð kynnir Super Mama Djombo nýja tónlist 
sína á alþjóðlegum vettvangi í fyrsta sinn. Hljómsveitin mun auk þess 
rifja upp dillandi gumbé tóna frá fyrri tíð. Það er því óhætt að segja að það 
séu forréttindi okkar Íslendinga, búsettra á norðurhjara veraldar, að vera 
næstir á eftir Afríkubúum til að njóta Super Mama Djombo endurborinna í 
hitabeltisham á sviði. Mögnuð tónlist í flutningi meistara á sínu sviði –  
Super Mama Djombo er komin til að vera. Boðið verður upp á sannkallaða 
afríska dansveislu á Nasa þessi tvö kvöld. 

Í nóvember 2007 gerðist sá óvenjulegi atburður að afrísk hljómsveit 
ferðaðist frá hitabeltinu til Íslands, lands íss og elda, í myrkasta skamm-
deginu til að taka upp hljómplötu. Hljómsveitin heitir Super Mama 
Djombo og kemur hún nú fram á Listahátíð í Reykjavík til að kynna nýja 
tónlist sína, en það er í fyrsta sinn sem hún er flutt utan Gíneu-Bissá, 
heimalands hljómsveitarinnar í Vestur-Afríku. Platan var tekin upp í 
hljóðveri Sigur Rósar og mun Smekkleysa gefa hana út með vorinu.

gaman er að segja frá því að Egill Ólafsson söngvari er sérstakur gestur 
hljómsveitarinnar á tónleikunum.
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Perlan
Ein magnaðasta bygging Reykjavíkur á daginn. 
Eitt besta veitingahúsið á kvöldin.

The Pearl 
Reykjavik’s most striking building by day. 
Its finest restaurant by night.

A la Carte
Hinir margverðlaunuðu matreiðslumeistarar  Perlunnar hafa 
búið til einstakan A la Carte matseðil sem þú verður að prófa. 

Our multi-awarded master chefs have created a unique 
A la Carte menu that you have to taste. 

Gjafabréf Perlunnar 
Góð tækifærisgjöf!

„Aldrei fór ég suður“ 
hreppti Eyrarrósina 2008

Eyrarrósina 2008 hreppti tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður og var hún afhent við 
hátíðlega athöfn á Bessastöðum 10. janúar, í fjórða sinn. Síðustu fjögur ár hefur 
Aldrei fór ég suður verið haldin á Ísafirði en hátíðin er skipulögð af heimamönnum 
og áhugafólki um tónlist. Í umsögn dómnefndar um Aldrei fór ég suður segir:

Óvenjuleg og spennandi tónlistarhátíð, þar sem ungt fólk er í fararbroddi. Merk 
tónlistarhefð svæðisins samtvinnuð því nýjasta sem er að gerast í tónlistarlífi landsins. 
Verkefnið hefur á undanförum árum vaxið og eflst og vakið mikla athygli langt út fyrir 
landsteinana og skipar þannig alveg sérstakan sess í öflugu tónlistarlífi landsins. Hefur 
dregið athygli að landshlutanum með einstöku framlagi eins fremsta tónlistarmanns 
landsins, Mugison. Mikilvægur stuðningur kraftmikilla einstaklinga og bæjarfélagsins  
hafa tryggt hátíðina í sessi sem eina öflugustu menningarhátíð landsins.

Þeir sem hafa borið hitann og þungann af tónlistarhátíðinni á Ísafirði eru 
Guðmundur M. Kristjánsson, sonur hans; tónlistarmaðurinn Örn Elías (a.k.a. 
Mugison), Smári Karlsson, Hálfdán Bjarki Hálfdánarson, Greipur Gíslason, Jón Þór 
Þorleifsson og Rúnar Óli Karlsson. Aldrei fór ég suður 2008 var haldin á Ísafirði 21.- 
23. mars síðastliðinn. Sjá nánari upplýsingar á www.aldrei.is
Viðurkenningin er fjárstyrkur að upphæð 1,5 milljón, verðlaunagripur eftir Steinunni 
Þórarinsdóttur auk flugmiða frá Flugfélagi Íslands. Dorrit Moussaieff forsetafrú 
afhenti viðurkenninguna en hún er jafnframt verndari Eyrarrósarinnar.
 
Öll tilnefnd verkefni til Eyrarrósarinnar voru kynnt sérstaklega á Bessastöðum við 
verðlaunaafhendinguna. Hin verkefnin tvö eru Safnasafnið og Karlakórinn Heimir. 
Hlutu þau 200 þúsund króna fjárstyrk hvort og flugmiða frá Flugfélagi Íslands en 
þess má geta að karlakórinn söng á Bessastöðum við mikinn fögnuð viðstaddra.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra flutti ávarp við athöfnina. 
Þórunn Sigurðardóttur, listrænn stjórnandi hátíðarinnar, sagði einnig nokkur orð.

Árið áður féllu verðlaunin í skaut Strandagaldurs. Önnur verkefni sem fengið hafa 
Eyrarrósina eru LungA - listahátíð ungs fólks, Austurlandi og Þjóðlagahátíðin á 
Siglufirði.

Eyrarrósin var stofnuð árið 2004 þegar Listahátíð í Reykjavík, Byggðastofnun 
og Flugfélag Íslands gerðu með sér samkomulag um eflingu menningarlífs á 
landsbyggðinni til þriggja ára í tilraunaskyni. Afar vel hefur tekist til svo ákveðið 
var að endurnýja samstarfið á síðasta ári. Markmiðið með Eyrarrósinni er að 
efla fagmennsku og færni við skipulagningu menningarlífs og listviðburða á 
landsbyggðinni, auka kynningarmöguleika einstakra sveitarfélaga og landshluta 
og skapa sóknarfæri á sviði menningartengdrar ferðaþjónustu. Eyrarrósin er veitt 
einu afburða menningarverkefni á starfssvæði Byggðastofnunar.
 
Auglýst var eftir umsóknum í fjölmiðlum og voru umsækjendur m.a. ýmis 
tímabundin verkefni, menningarhátíðir, stofnanir og söfn. Verkefnisstjórn, 
skipuð forstjóra og stjórnarformanni Byggðastofnunar og stjórnanda og 
framkvæmdastjóra Listahátíðar í Reykjavík, tilnefna og velja verðlaunahafa.

Össur Skarphéðinsson, ráðherra byggðamála, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, menntamála-
ráðherra og Dorrit Moussaieff, forsetafrú og verndari Eyrarrósarinnar, fylgjast með þegar 
Guðmundur M. Kristjánsson þakkar fyrir sig og sína.
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David Triestram píanóleikari         
Píanóleikarinn David 
Triestram er að góðu 
kunnur í hinum alþjóðlega 
tónlistarheimi sem 
meðleikari á óperu- og 
ljóðatónleikum og hefur 
unnið við mörg virtustu 
óperuhús heimsins 
með heimsþekktum 
söngvurum.  
Triestram er fæddur í 
Michigan, Bandaríkjunum 

og stundaði framhaldsnám við tónlistarskólann í Oberlin, 
Ohio. Strax að námi loknu réðst hann til óperuhússins í 
Santa Fe og starfaði þar í fimmtán ár.  
Hann hefur verið listrænn stjórnandi óperuhússins í Santa 
Fe, sem og við De Nederlandse Opera í Amsterdam, Teatro 
la Fenice í Feneyjum, San Francisco óperuhúsið, Virgina 
Opera, The Canadian Opera Company og Opera de Bellas 
Artes í Mexíkóborg. Hann hefur unnið með heimsþekktum 
stjórnendum á borð við Christoph von Dohnanyi, Edo de 
Waart og Kent Nagano.  
Triestram er einstaklega vel heima í tónbókmenntum síðari 
hluta nítjándu aldar og fyrri hluta þeirrar tuttugustu og 
fremstu óperuhús veraldar sækjast því mjög eftir honum 
þegar setja á upp verk tónskálda frá því tímabili, svo sem 
Strauss, Wagner eða Berg.  
Triestram hefur verið kennari við Boston Conservatory of 
Musice, Boston University og New England Conservatory of 
Music. David Triestram hefur komið fram á tónleikum með 
fjölda þekktra bandarískra söngvara, meðal annarra Ashley 
Putnam, Roberta Alexander, Brent Ellis og þá var hann 
m.a. meðleikari sópransöngkonunnar Alessandra Marc á 
tónleikum í Hvíta húsinu árið 1990.

Denyce Graves er ein skærasta stjarna 
söngheimsins um þessar mundir og 
heillar sífellt nýja aðdáendur, jafnt 
meðal almennings og gagnrýnenda 
um heim allan.

ferill Denyce Graves hefur verið samfelld 
sigurganga frá því hún kom fyrst fram í hlutverki 
Carmen í Metropolitan óperunni í New York. 
Það hlutverk, ásamt titilhlutverkinu í Samson 
et Dalila, hefur hún sungið síðan í virtustu 
óperuhúsum heims, svo sem Royal Opera í Covent 

Garden, Vienna Staatsoper, San Francisco Opera, 
Opéra National de Paris og Deutsche Oper Berlin, 
svo fáein dæmi séu nefnd. Graves hefur sungið 
fjölmörg önnur hlutverk, enda býr hún yfir góðum 
leikhæfileikum, hefur magnaða sviðsframkomu 
og að sjálfsögðu stórkostlega rödd sem nær yfir 
sérlega breitt raddsvið. 

Denyce Graves söng í fyrsta sinn í Metropolitan 
óperunni 1995-1996 sem Carmen í samnefndri 
óperu. Hún söng sama hlutverk ári síðar í nýrri 
uppfærslu Franco Zeffirelli undir stjórn James 
Levine, og enn og aftur á næsta tímabili,  þá á móti 
sjálfum Placido Domingo. Hún söng síðar hlutverk 
Dalilu í Samson et Dalila á móti Domingo í sama 
óperuhúsi og árið 1999 í Los Angeles óperunni. 
Undir hans stjórn söng hún hlutverk þessa tál-
kvendis Saint-Saëns í Washington óperunni á 
móti José Cura, en hafði áður sungið það í Royal 
Opera House í Covent Garden, London. 

graves kemur nú fram í öllum helstu óperuhúsum 
Evrópu og Norður-Ameríku í ýmsum hlutverkum 
óperubókmenntanna. Hún hefur unnið með 
öllum helstu og virtustu sinfóníuhljómsveitum 
og hljómsveitarstjórum heims, svo sem Riccardo 
Chailly, Myung-Whun Chung, Charles Dutoit, 
Christoph Eschenbach, James Levine, Zubin 
Mehta, Lorin Maazel, Kurt Masur og Mstislav 
Rostropovich.

graves heldur einnig fjölmarga einsöngstónleika 
á ári hverju, enda ein eftirsóttasta mezzósópran-
söngkonan í dag. Hún hrífur áhorfendur með 
stórkostlegri rödd og kröftugri sviðsframkomu. 
Efnisskrá hennar inniheldur alla jafna sambland 
þýskra söngljóða, franskra og enskra sönglaga, 
vinsælla Broadwaysöngva og bandarískra 
negrasálma. Þegar hún kom fyrst fram á 
einsöngstónleikum í New York, skrifaði gagn-
rýnandi frá New York Times: „...rödd hennar 
er dökk og gróf. Hún hefur einstaklega sterka 
nærveru á sviði og heillar áhorfendur sína uppúr 
skónum, jafnvel í fjögur uppköll.“ 

árið 2001 kom Denyce Graves fram á nokkrum 
tónleikum til minningar um þá sem létu lífið 
í hryðjuverkaárásunum 11. september það ár. 
Hún söng m.a. við opinbera minningarathöfn í 
Washington D.C. en þeirri athöfn var sjónvarpað 
um heim allan. Denyce Graves hefur borið 
titilinn Menningarsendiherra Bandaríkjanna frá 
árinu 2003. 

Efnisskrá / 
Programme

HANDEL
Iris, Hence Away  

Ombra mai fu
 

BRAHMS
Verzagen

Meine Liebe ist grün
Der Tod, das ist die 

kühle Nacht
Immer leiser

Von ewiger Liebe
 

BIZET
Seguedille 

SAINT SAENS 
Mon coeur s’ouvre a 

ta voix 

BIZET
Habanera  

Hlé / Interval

CHAUSSON
Serenade italienne 

Les papillons 

DUPARC
Chansons triste 

Le manoir de 
Rosamonde 

SAINT SAENS 
Danse macabre 

 
XAVIER 

MONTSALVATAGE 
Cincos canciones 

negros  

COPLAND
Zion’s Walls 

GENE SCHEER
Lean Away 

DANIEL DECATUR 
EMMETT 

Boatman Dance 

GENE SCHEER
Holding Each Other 

COPLAND
Bought Me A Cat 

Denyce graves – mezzÓsÓpran

Háskólabíó / Háskólabíó, large hall
Sun. 1. júní kl. 20.00 / June 1 at 8 pm 

 Miðaverð / Admisson: 6.800/6.200

ein skærasta stjarna söngheimsins

„Þetta er einfalt mál; ef mannsröddin getur á annað borð hreyft við 
þér, þá mun Denyce Graves svo sannarlega gera það.” 
- ATlAnTA JOuRnAl-COnsTITuTIOn 

 „Hún er ein þeirra söngkvenna sem er líklegust til að verða 
óperustórstjarna 21. aldarinnar.” – usA TODAY 

 „…eftirtektarverð mezzosópran, með einstaklega hrífandi rödd. 
Denyce Graves hefur breitt raddsvið, syngur frá dýpstu tónum yfir á 
þá hæstu – alveg óþvingað – hún hefur fallegan raddblæ sem hreyfir 
við manni, og þar að auki kann hún að miðla innihaldi þess sem hún 
syngur um.” – THe FInAnCIAl TIMes OF lOnDOn 

 „…stórkostleg…röddin mjög hljómfögur allt kvöldið. Hún var 
glæsileg og fór vel með texta sem hún flutti á mörgum tungumálum. 
Hún söng af ástríðu með rödd sinni, sem virðist sífellt verða 
hljómmeiri og betri.”– THe wAsHIngTOn POsT

Recognized worldwide as one of today’s most exciting vocal stars, denyce Graves continues to 
gather unparalleled popular and critical acclaim in performances on four continents. In June Graves 
will throw a concert at the Reykjavík arts Festival. Her accompanist will be the world famous 
american pianist david Triestram.

uSa Today identified her as one of the “singers most likely to be an operatic superstar of the 21st 
Century,” and after a recent performance in atlanta, the Journal-Constitution exclaimed, “if the 
human voice has the power to move you, you will be touched by denyce Graves.” Her career has 
taken her to the world’s great opera houses and concert halls. The combination of her expressive, rich 
vocalism, elegant stage presence, and exciting theatrical abilities allows her to pursue a wide breadth 
of operatic portrayals as well as delight audiences in concert and recital appearances. denyce Graves 
has become particularly well-known to operatic audiences for her portrayals of the title roles in 
Carmen and Samson et dalila. These signature roles have brought Ms. Graves among others to 
Metropolitan Opera, Vienna Staatsoper, Royal Opera in Covent Garden, San Francisco Opera, Opéra 
national de Paris and the Lyric Opera of Chicago.

denyce Graves made her debut at the Metropolitan Opera in the 1995-96 season in the title role 
of Carmen. She returned the following season to lead the new Franco Zeffirelli production of this 
work, conducted by James Levine, and she sang the opening night performance of the Metropolitan 
Opera’s 1997-98 season as Carmen opposite Plácido domingo.

In 2001 Ms. Graves gave a series of appearances in response to the tragic events in new york City, 
Washington, d.C., and Shanksville, Pennsylvania on September 11, 2001. In 2003 denyce Graves 
was appointed as a Cultural ambassador for the united States.

Denyce Graves hefur hlotið fjölda alþjóðlegra 
verðlauna og viðurkenninga, þar á meðal Grand 
Prix du Concours International de Chant de 
Paris og the Eleanor Steber Music Award í Opera 
Columbus Vocal Competition. Árið 1991 hlaut 
hún Grand Prix Lyrique frá vinasamtökum Monte 
Carlo óperunnar og Marian Anderson verðlaunin. 

Denyce Graves er fædd í Washington D.C. þar 
sem hún stundaði nám í Duke Ellington School 
for the Performing Arts. Hún hélt námi áfram í 
Oberlin College Conservatory of Music og The 
New England Conservatory. Árið 1998 hlaut 
Graves heiðursdoktorsgráðu frá Oberlin College 
Conservatory of Music. Hún var valin ein af „50 
leiðtogum framtíðarinnar“ af Ebony Magazine og 
„Kona ársins árið 1997“ af Glamour Magazine. 

píanóleikari á tónleikunum á Listahátíð í vor 
er David Triestram. Hann er heimskunnur, 
bandarískur píanóleikari sem leikur jafnt með 
þekktum einsöngvurum á tónleikum sem og með 
hljómsveitum virtra óperuhúsa um heim allan. 

sjá nánar á www.denycegraves.com

ÚTGEFIð EFNI
Lost Days: Music in the Latin 
Style – 2003
Denyce Graves, Chucho 
Valdés, José Marie Vitier, 
Pablo Ziegler, Eliane Elias
Ettore Stratta, framleiðandi. 
Valin besta plata ársins af 
Opera News. 

Breaking the Rules  
– 2003 – DVD 
Denyce Graves - Carmen 
Productions

American Anthem, America 
the Beautiful & The Lord’s 
Prayer – 2001  
ýmsir listamenn.

Voce di Donna – 1999 
Óperuaríur.
Maurizio Barbacini stjórnandi, 
Münchner Rundfunkorchester.

Angels Watching Over Me  
1998 – Negrasálmar. 
Warren Jones, píanó. 

Denyce Graves: A Cathedral 
Christmas (geisladiskur og 
DVD) - 1998
Cathedral Festival Orchestra 
& Charles Floyd, stjórnandi.

Kaleidoscope - 2004
Lee Musiker, píanó; Jay 
Lenhardt, bassi.
Inniheldur lögin Norwegian 
Wood, How Do You Hear the 
Music Playing og Old Man 
River.

Récital Denyce Graves: 
Héroïnes de l’Opéra 
romantique Français - 1998
Marc Soustrot, stjórnandi & 
Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo.

Concert for Planet Earth  
–1992 – DVD og CD 
John DeMain, stjórnandi 
& kór og hljómsveit 
Borgarleikhússins í Rio de 
Janeiro.

Voices for the Millennium 
Carmen: Pres des remparts 
de Seville & Samson et 
Dalila: Amour! Viens aider ma 
faiblesse! ýmsir listamenn.

Sing America - 1999 
 ýmsir listamenn.

The Civil Wars (Philip Glass) 
 – 1998–Nonesuch Records.

Symphony No. 5 (Philip Glass) 
- 2000–Nonesuch Records.

Otello, hlutverk Emiliu              
(G. Verdi) - 1994
Myung-Whun Chung, 
stjórnandi & hljómsveit og kór 
Parísaróperunnar.

Hamlet, hlutverk Gertrude    
(A. Thomas) - 2001
Antonio de Almeida, 
stjórnandi & The London 
Philharmonic hljómsveitin.

La Vestale, hlutverk the Gran 
Vestale (G. Spontini) - 1995
Riccardo Muti, stjórnandi 
& hljómsveit og kór Scala 
óperunnar.

Rigoletto, hlutverk 
Maddalena (G. Verdi) - 1998    
James Levine, stjórnandi 
& hljómsveit og kór 
Metropolitan óperunnar.
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3

„snjallasti píanísti sinnar kynslóðar”

„óumdeilanlega okkar stórpíanisti”.

„Það þarf ekki að fara mörgum 
orðum um leik Guðnýjar, hann 
er fagmannlegur, músíkalskur 
og innblásinn af músíkinni.”

„... frábær geisladiskur og með 
þeim allra bestu sem hér hafa komið 
út frá upphafi.”

Netið
Þú færð alltaf 
hagstæðasta verðið 
á www.flugfelag.is

flugfelag.is

REYKJAVÍK

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

VESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY
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Reykjavíkur árið 1991. Aðalkennari hans var Guðný Guðmundsdóttir. Hann stundaði 
framhaldsnám í Oberlin Conservatory og Northern Illinois University. Aðalkennarar 
hans voru Almita og Roland Vamos, Shmuel Ashkenasi og Matias Tacke. Sem 
meðlimur í Pacifica strengjakvartettnum leikur hann á rúmlega 80 tónleikum árlega 
um allan heim. Hann hefur margsinnis komið fram í mörgum af fremstu tónleikasölum 
heims, t.d. Carnegie Hall, Alice Tully Hall í Lincoln Center NY, Wigmore Hall London, 
Consertgebeow í Amsterdam og svo á Edinborgarhátíðinni. Hann hefur komið fram á 
tónleikum og á upptökum með Menahem Pressler, Emerson kvartettnum, meðlimum 
úr Cleveland og Guarneri Kvartettnum og Rachel Barton. Seinna í sumar mun 
hann svo koma fram með sellóleikaranum Yo-Yo Ma. Sigurbjörn hefur hlotið ýmsar 
viðurkenningar fyrir leik sinn, nú síðast The Avery Fisher Career Grant árið 2006. 
Sigurbjörn er prófessor við University of Illinois og Artist in Residence við University 
of Chicago.

anna Guðný Guðmundsdóttir er fædd í Reykjavík. Hún 
brautskráðist frá Tónlistarskólanum í Reykjavík árið 1979 og 
stundaði Post Graduate nám við Guildhall School of Music and 
Drama í London með sérstaka áherslu á kammertónlist og 
meðleik með söng. Hún hefur starfað á Íslandi í 25 ár og komið 
fram sem einleikari, m.a. með Sinfóníuhljómsveit Íslands, 
og lék einleikshlutverkið í þremur stórverka Messiaen: Frá 
gljúfrunum til stjarnanna, Turangalila og Þremur litúrgíum 

með Kammersveit Reykjavíkur undir stjórn Paul Zukofsky. Anna Guðný hefur verið 
píanóleikari Kammersveitarinnar um langt árabil; ferðast víða með henni og leikið 
inn á geisladiska, meðal annars píanókonserta eftir Leif Þórarinsson, Atla Heimi 
Sveinsson og Þorkel Sigurbjörnsson. Hún hefur áður komið fram á Listahátíð í 
Reykjavík  og leikur reglulega innan raðar Tíbrár-tónleikanna í Salnum í Kópavogi.  
Anna var útnefnd bæjarlistamaður Mosfellsbæjar árið 2002 og var tilnefnd til Íslensku 
tónlistarverðlaunanna 2004 sem flytjandi ársins. Hún kenndi við tónlistardeild 
Listaháskóla Íslands frá stofnun hennar 2001 til 2005, en það haust var hún ráðin 
píanóleikari við Sinfóníuhljómsveit Íslands.

 Menning á Fljótsdalshéraði í sumar
 Rokkhátíð unga fólksins 31. maí

 http://vegahusid.egilsstadir.is

 Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi
 25. - 28. júní  www.jea.is

 Ormsteiti, héraðshátíð 15. ágúst 
 www.ormsteiti.is 

 Ólöf Björk Bragadóttir opnar 
 sýningu 16. ágúst í Sláturhúsinu 

 Frú Norma leikhús í allt sumar
 www.frunorma.isMENNINGARMIÐSTÖÐ FLJÓTSDALSHÉRAÐS http://mmf.egilsstadir.is/

ÓGLEYMANLEG
UPPLIFUN

ÚR LA TRAVIATA 
 SÝND Í ÍSLENSKU ÓPERUNNI 2008

Efnisskrá / Programme
 

Að VORNÓTTUM, fyrir fiðlu og píanó
 

SKREF FYRIR SKREF, fyrir einleiksfiðlu
 

UMLEIKAR, fyrir fiðlu og píanó
 

Hlé / Interval
 

ENN FLEIRI SKREF, fyrir einleiksfiðlu
 

G SVÍTA, fyrir fiðlu og píanó 

Þorkell Sigurbjörnsson er eitt ástsælasta 
og áhrifamesta tónskáld okkar Íslendinga. 
Höfundarverk hans er einkar fjölbreytilegt 
og inniheldur fjölda hljómsveitarverka, 
einleiks konserta, kammerverka, mikið af raf- 
og tölvutónlist, einleiksverk, kammeróperur, 
sönglög og kórtónlist, en sálmalög Þorkels 
eru meðal þekktustu verka hans. Í ár fagnar 
Þorkell Sigurbjörnsson sjötugsafmæli sínu 
og í tilefni þess verða haldnir sérstakir 
afmælistónleikar á Listahátíð í vor. Efnisskrá 
tónleikanna verður sérlega falleg og 
inniheldur öll verka Þorkels fyrir einleiksfiðlu 
og fiðlu og píanó. Hljóðfæraleikarar eru 
þau Sigurbjörn Bernharðsson, fiðluleikari 
og frændi tónskáldsins, og Anna Guðný 
Guðmundsdóttir, píanóleikari.  

Þorkell Sigurbjörnsson fæddist 
í Reykjavík árið 1938. Hann 
stundaði nám í píanóleik við 
Tónlistarskólann í Reykjavík, en 
framhaldsnám í Bandaríkjunum. 
Þar urðu tónsmíðarnar aðal-
námsgrein Þorkels. Hann stundaði 
tónsmíðanámið við Hamiline 

háskólann í St. Paul í Minnesota og við Illinois háskóla 
í Champaign-Urbana. Kennarar hans í Bandaríkjunum 
voru R.G. Harris, Kenneth Gaburo og Lejaren 
Hiller. Þorkell sótti enn fremur tónsmíðanámskeið í 
Darmstadt í Þýskalandi og Nice í Frakklandi. Þorkell 
Sigurbjörnsson er eitt kunnasta og afkastamesta 
tónskáld Íslendinga í dag og er verkaskrá hans mikil 
að vöxtum. Auk tónsmíðastarfa er hann kennari í 
tónfræðum og tónsmíðum við Tónlistarskólann í 
Reykjavík. Þorkell Sigurbjörnsson hefur einnig stundað 
píanóleik og starfað sem tónlistargagnrýnandi og 
dagskrárgerðarmaður í útvarpi. Hann var formaður 
Tónskáldafélags Íslands á árunum 1983-88. Eftir að 

Þorkell kom heim úr námi árið 1962 starfaði hann með 
Musica Nova og tók virkan þátt í að móta tónlistarlíf 
samtímans. Tónlist Þorkels Sigurbjörnssonar er 
ákaflega fjölbreytileg. Í viðamiklu höfundarverki 
hans má finna hljómsveitarverk, einleikskonserta, 
fjölda kammerverka, raf- og tölvutónlist, einleiksverk, 
kammeróperur, sönglög og kórtónlist, jafnt veraldlega 
sem andlega, en sálmalög Þorkels eru meðal ást-
sælustu og þekktustu verka hans. Framlag Þorkels 
Sigurbjörnssonar til íslenskrar tónlistarmenningar er 
þegar orðið mjög stórt. Þetta á ekki bara við um framlag 
hans í formi tónsmíða. Þorkell Sigurbjörnsson hefur 
verið kennari allflestra íslenskra tónskálda og annarra 

tónlistarmanna frá því hann 
kom sjálfur heim úr námi og áhrif 
hans á íslenskt tónlistarlíf eru því 
umtalsverð. -beRgþóRA JónsDóTTIR

sigurbjörn Bernharðsson hóf 
fiðlunám fimm ára gamall hjá 
Gígju Jóhannsdóttur. Hann lauk 
einleikaraprófi frá Tónlistarskóla 

Laugarborg, við Hrafnagil í Eyjafjarðarsveit
Fim. 5. júní kl. 20.30 / June 5 at 8.30 pm 

Miðasala á þessa tónleika fer aðeins fram í Laugarborg í síma 463 1139.
Nánari upplýsingar: www.eyjafjardarsveit.is

Tickets at this concert only: tel. 463 1139. Further info at www.eyjafjardarsveit.is

Íslenska óperan / The Icelandic Opera 
Mið. 4. Júní kl. 20.00 / June 4 at 8 pm 

 Miðaverð / Admisson: 3.000

tÓnverk fyrir fiðlu 
- litið um öxl á ferli eins virtasta tónskálds íslands 

Thorkell Sigurbjörnsson is one of Iceland’s most respected and prolific composers. His body 
of work is extremely varied; his works include orchestral works, solo concertos, chamber works, 
electronic and computer music, chamber operas, songs and choral music. His hymns are among 
his best known and most beloved works. This year, Thorkell celebrates his 70th birthday and on 
that occasion a special concert will be held in his honour. The concert’s programme will include all 
his works for violin and violin and piano. Performing in this concert are Sigurbjörn Bernhardsson, 
violinist and the composer’s relative, and anna Guðný Guðmundsdóttir, pianist. 

Thorkell Sigurbjörnsson was born in Reykjavík in 1938. He studied the piano at the Reykjavík 
College of Music. Graduate studies took him to the united States, where he studied composition, 
first at Hamline university in St. Paul, Minnesota and later at the university of Illinois at urbana-
Champaign. among his teachers were R.G. Harris, Kenneth Gaburo and Lejaren Hiller. Thorkell is 
still active as a composer and teacher of musical theory and composition at the Reykjavík College 
of Music.
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sinfóníuhljómsveit Íslands var stofnuð árið 1950 og hefur á skömmum tíma náð miklum listrænum árangri. 
Geisladiskar hljómsveitarinnar, frá útgáfufyrirtækjum á borð við Chandos, BIS og Naxos, og hljómsveitin sjálf 
fær mjög góða dóma fyrir frammistöðu sína þegar hún leikur á erlendum vettvangi.

sinfóníuhljómsveitin er skipuð 82 fastráðnum hljóðfæraleikurum og hana má stækka í allt að 100 manns ef 
á þarf að halda. Hljómsveitin heldur um 60 tónleika á hverju starfsári, auk tónleikaferða innanlands og utan. 
Meðal þeirra hljómsveitarstjóra sem mestan þátt hafa átt í framgangi Sinfóníuhljómsveitar Íslands má nefna 
Norðmanninn Olav Kielland, Pólverjann Bohdan Wodiczko, Norðmanninn Karsten Andersen, Frakkann Jean-
Pierre Jacquillat og á síðari árum þá Petri Sakari og Osmo Vänskä frá Finnlandi. Núverandi aðalstjórnandi 
hljómsveitarinnar er hinn ungi Breti, Rumon Gamba. Heiðursstjórnandi er Vladimir Ashkenazy. Stjórnandi á 
tónleikunum er Daniel Kawka.

the Iceland Symphony Orchestra is widely considered one of the leading nordic orchestras. It gives 
approximately 60 concerts each season and employs 82 musicians. The ISO ś season includes subscription concerts in 
Reykjavík and tours in Iceland and abroad. Through its high performance standards and innovative programming, it 
continues to attract and fascinate audiences and is considered one of Iceland ś leading arts institutions.  
The ISO has recorded for the naxos, Chandos, and BIS labels, its varied recording repertoire including Sibelius, 
Skalkottas, and Jón Leifs. In particular, the ISO ś ongoing series of the complete orchestral works of Jón Leifs have 
received great critical acclaim, including the Icelandic Music awards in 2003, and the MIdEM award in 1995 for 
best orchestral performance. The post of Chief Conductor and Musical director is currently held by Rumon Gamba. 
Vladimir ashkenazy is the orchestra’s Conductor Laureate. Conductor at the concert: daniel Kawka.

Bang gang, keren ann, laDy anD BirD   og sinfÓníuhljÓmsveit íslanDs   

keren Ann er ein hæfileikaríkasta söngkona og laga-
höfundur Frakka. Hún er fædd í Ísrael en alin að mestu upp 
í Hollandi og París. Hún hóf feril sinn sem tónlistarmaður 
1998 og gaf út sinn fyrsta disk árið 2000, La Biographie de 
Luka Philipsen, en hann hlaut einkar góða dóma og kom 
mjög á óvart, enda var hún þá nær óþekkt. Á sama ári 
samdi hún, ásamt tónlistarmanninum Benjamin Biolay, 
tónlist á plötu tónlistarmannsins Henri Salvador, Chambre 
avec vue. Upp frá því fór ferill hennar á flug. Árið 2002 kom 
út önnur plata hennar, La Disparition. Keren Ann hefur 
hlotið sjö tilnefningar til frönsku tónlistar verðlaunanna, 
í ár var hún tilnefnd sem besti kvenlistamaður og fyrir 
bestu rokkplötuna. Árið 2004 kom Not Going Anywhere 
út. Ári síðar kom svo plata hennar Nolita út í Frakklandi og 
skömmu síðar í Bandaríkjunum, Kanada, Asíu og Bretlandi. 
Nýjasta plata hennar, Keren Ann, kom út í fyrra og hefur 
Keren fylgt henni eftir með tónleikum víða um heim. Keren 
Ann hefur, eins og Barði, samið fjölda laga fyrir erlendar 
auglýsingar og þekkta erlenda sjónvarpsþætti, svo sem Six 
Feet Under, The L Word, Big Love og Grey’s Anatomy.

Barði Jóhannsson er Íslendingum að góðu kunnur, enda 
hefur hann komið víða við í tónlistarlífi landsins. Hann er 
forsprakki hljómsveitarinnar Bang Gang sem gaf út sína 
fyrstu plötu (You) árið 2000. Tveimur árum síðar gerði 
Barði samning við EMI Publishing France og gaf út plötuna 
Something Wrong í Evrópu, Japan, Suður-Kóreu og Ástralíu. 
Hljómsveitin hefur komið fram á fjöldamörgum tónleikum í 
Evrópu og víðar. Eitt af stærri verkefnum Barða var að semja 
tónlist við kvikmyndina Häxan frá 1922, og var tónlist hans 
frumflutt með kvikmyndinni árið 2004 í Forum des images í 
París. Árið 2005 flutti Sinfóníuhljómsveit Íslands þetta verk 
hér á landi. Auk þessa hefur Barði verið upptökustjóri og 
meðhöfundur margra af okkar þekktustu tónlistarmönnum 
og samið tónlist við íslenskar kvikmyndir. Hann hefur einnig 
unnið tónlist fyrir óperuhátíðina í Aix en Provence og tekið 
þátt í fjölmörgum verkefnum, m.a. fyrir Pompidou safnið í 
París og Getty Museum í Los Angeles. Tónlist Barða hefur 
verið notuð í fjölmargar erlendar auglýsingar, svo sem fyrir 
Armani, Yves Rocher, BBC, Lancia og Citroën, og heyrst í 
kvikmyndum og sjónvarpsþáttum á borð við The O.C. og 
The L Word. 

On June 5, Barði Jóhannsson and Keren Ann Zeidel will get together in a concert with the Iceland Symphony Orchestra. The name 
of the concert is Bang Gang, Keren Ann, Lady and Bird and Iceland Symphony Orchestra. The programme covers their individual 
careers in new symphonic arrangements. They will also perform together as the dynamic duo Lady and Bird, well known in Iceland 
after their concert in the Icelandic Opera as part of Reykjavík arts Festival’s programme in 2005. until now, the duo has only held 
three concerts, all to packed houses. Barði and Keren ann have worked together on various projects in recent years. They have 
composed music for each other’s albums and in 2003, they released a Cd as the duo Lady and Bird, simply called Lady & Bird. They 
composed the score to the documentary Vie et morts de andy Warhol and co-wrote a book, Lady & Bird Recording diary, which was 
only printed in 1000 copies and sold out immediately. They also wrote music for one of the biggest advertisements in France for the 
TGV trains. Bang Gang and Keren ann have performed in concerts all over the world, but only once together.

á lokadegi Listahátíðar í Reykjavík 2008 munu 
Barði Jóhannsson og Keren Ann Zeidel leiða 
saman hesta sína og halda tónleika ásamt 
Sinfóníuhljómsveit Íslands. Dagskrá tónleikanna 
spannar feril þeirra beggja í nýjum sinfónískum 
útsetningum. Saman munu þau svo stíga á 
svið sem dúettinn Lady & Bird sem margir 
Íslendingar þekkja eftir tónleika þeirra í Íslensku 
óperunni á Listahátíð í Reykjavík 2005, en fram 
til þessa hefur sá dúett aðeins komið fram á 
þrennum tónleikum og verið uppselt á þá alla. 

Barði og Keren Ann hafa starfað saman að 
ýmsum verkefnum síðustu árin. Þau hafa samið 
tónlist fyrir geisladiska hvor annars og einnig 
gefið sameiginlega út geisladiskinn Lady & Bird 
árið 2003 undir merkjum EMI/Capital Records. 
Þau sömdu tónlist fyrir heimildarmyndina Vie 
et morts de Andy Warhol og skrifuðu saman 
bókina Lady & Bird Recording Diary sem var 
aðeins gefin út í 1.000 eintökum og seldist upp 
nær samstundis. Þau sömdu einnig tónlist í 
eina stærstu auglýsingu Frakklands fyrir TGV 
hraðlestirnar. Bang Gang og Keren Ann hafa 
leikið á hljómleikum um allan heim, en þó aðeins 
einu sinni saman. 

Háskólabíó / Háskólabíó, large hall
Fim. 5. Júní kl. 19.30 / June 5 at 7.30 pm

 Miðaverð / Admisson: 3.200 / 2.800
Miðasala: www.sinfonia.is & í síma 545 2500 /

Tickets: www.sinfonia.is & tel. 545 2500
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> Við flytjum þyngstu verkin.

Saman náum við árangri
www.samskip.is

Samskip er traustur styrktaraðili Listahátíðar í Reykjavík 2008

Miðasala á Dagbók Önnu Frank hjá Íslensku óperunni í síma 511 4200   

og á www.opera.is.

Miðasala á Ambra – Íslenski dansflokkurinn og Carte Blanche, Bergen  

hjá Borgarleikhúsinu í síma 568 8000 og á www.borgarleikhus.is.

Miðasala á Bang Gang, Keren Ann, Lady and Bird og Sinfóníuhljómsveit 

Íslands hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands í síma 545 2500 og á www.sinfonia.is.

Miðapantanir á afmælistónleika Þorkels Sigurbjörnssonar 5. júní í 

Laugarborg í síma 463 1139. Upplýsingar á www.eyjafjardarsveit.is.

Miðasala á Smaragðsdýpið 20. maí kl. 20.00 í Íslensku óperunni í síma 511 

4200 og á www.opera.is. Miðasala á sýninguna 23. maí kl. 9.00 í Mánagarði, 

Höfn í Hornafirði, fer fram á menningarmidstod@hornafjordur.is og í 

afgreiðslu bókasafnsins í Nýheimum en sala á sýninguna 23. maí kl. 15.00 í 

Kirkju – og menningarmiðstöðinni Fjarðarbyggð, Eskifjarðarkirkju, fer fram í 

Menningarmiðstöðinni Fjarðarbyggð, www.tonleikahus.is.

Umsjón með miðasölu:

Gréta María Bergsdóttir s. 699 6706

Miðasala fer fram á  www.listahatid.is. Þar má 
einnig finna nánari upplýsingar um alla viðburði 
Listahátíðar 2008, þar með talið þær fjölmörgu 
myndlistarsýningar sem opna á hátíðinni 15.-18. maí.

Að auki er á vefnum hægt að skoða myndbrot og 
fjölda ljósmynda.

miðasala 

Miðasala
Netmiðasala: www.listahatid.is & www.midi.is

Miðasala í Lækjargötu 3b

(gengið inn Skólastrætismegin)

101 Reykjavík 

Sími: 552 8588

Fax: 562 2350

midasala@artfest.is

Afgreiðslutími miðasölu: Opið 10.00-14.00 virka daga

Tickets for Diary of Anna Frank in the Icelandic Operás box office, tel 511 4200 

and at www.opera.is.

Tickets for Ambra – Iceland Dance Company and Carte Blanche, Bergen in 

Reykjavík City Theatre’s box office, tel 568 8000 and at www.borgarleikhus.is.

Tickets for Bang Gang, Keren Ann, Lady and Bird, and the Iceland Symphony 

Orchestra at Iceland Symphony Orchestrás box office, tel 545 2500 and at www.

sinfonia.is.

Tickets for concert Thorkell Sigurbjörnsson June 5 in Laugarborg available by 

tel 463 1139.  

Tickets for Diamantina Deep May 20 at 8 pm in the Icelandic Operás box office, 

tel 511 4200 and at www.opera.is. Tickets for Diamantina Deep May 23 at 9 am in 

Mánagarður, Höfn in Hornafjordur, on menningarmidstod@hornafjordur.is  

and at the Nyheimar library but tickets for May 23 at 3 pm in the Church and 

Cultural centre Fjardarbyggd, at the Cultural centre, info at:  

 www.tonleikahus.is.

Visitor information at www.visitReykjavik.is

Box Office
Tickets on-line: www.artfest.is  &  www.midi.is
Box Office at Laekjargata 3b / 101 Reykjavík
Open weekdays from 10 am to 2 pm
Tel: +354 552 85 88 / Fax: +354 562 23 50
e-mail: midasala@artfest.is



MEÐ EINHVERJUM HÆTTI VERÐA ALLIR
ÞESSIR LISTAMENN AÐ KOMAST TIL ÍSLANDS

W W W. I C E L A N DA I R . I S

Icelandair hefur veitt Listahátíð í Reykjavík dyggan stuðning allt frá upphafi 
og lagt sitt af mörkum til að gera hátíðina að veruleika með því að flytja 
hingað hundruð erlendra listamanna. Við erum stolt af framlagi Icelandair 
til Listahátíðar á undanförnum áratugum og hlökkum til að halda þessu 
gefandi samstarfi áfram um ókomin ár.

ÓSKUM LANDSMÖNNUM ÖLLUM GÓÐRAR SKEMMTUNAR.

Bing Crosby kemur til Íslands.
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