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Skýrsla um starfsemi
Listasafns Sigurjóns Ólafssonar
júní 2007
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Sýningar
www.lso.is grunnskólabörn velja verk á sýningu LSÓ
23.02.07 30.11.07
Sýning þessi var haldin í tilefni þess að heildarskrá listaverka Sigurjóns Ólafssonar,
sem var gefin út á prenti á árunum 1998 og 1999, hafði verið færð á vefsíðuform öllum aðgengileg. Grunnskólanemendur aðstoðuðu við val verka á sýninguna og rituðu
texta um þau sem birtur var í fjölritaðri sýningarskrá á íslensku og ensku. Þótti sýningin takast sérlega vel og dró fjölda barna að með foreldra sína.
Sumartónleikar
Sumartónleikar safnsins 2007 hófust 10. júlí og stóðu til 11. september. Alls komu
fram 27 tónlistarmenn á ellefu tónleikum, þar af fjórðungur erlendur. Gefinn var út 16
síðna litprentaður kynningarbæklingur á íslensku og ensku sem dreift var á gististaði
og ferðamannastaði og sendur til fjölda einstaklinga. Aðsókn var góð og var mikill
meiri hluti tónleikagesta íslenskur. Tónlistarsjóður og Glitnir styrktu sumartónleikana.
Þrjátíu umsóknir bárust fyrir auglýstan frest 12. febrúar vegna sumartónleika 2008.
Níu tónleikar verða í tónleikaröðinni frá miðjum júlí fram til byrjunar september.
Aðrir viðburðir í safninu
13.05.07 Framhaldsprófstónleikar Benedikts Kristjánssonar.
15.06.07 Afhending verðlauna úr Minningarsjóði Kristjáns Eldjárns, gítarleikara.
08.07.07 Listasafn Sigurjóns tók þátt í íslenska safnadeginum. Aðgangur ókeypis
og leiðsögn um sýninguna.
02.08.07 Tónleikar Gunnhildar Daðadóttur, fiðluleikara.
13.08.07 Úthlutun úr minningarsjóði Jean Pierre Jacquillat.
17.08.07 Úthlutun úr minningarsjóði Birgis Einarssonar apótekara.
05.09.08 Stjórnvísir afhendir verðlaun fyrir bestu ársskýrslu fyrirtækja, sem tengjast
Kauphöll Íslands.
01.12.07 Nemendatónleikar Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar.
14.12.07 Nemendatónleikar Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar.
30.04.08 Nemendatónleikar Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar.
05.05.08 Heimsókn Friðriks krónprins Dana og Mary krónprinsessu.
Safnkostur
Safnið lét steypa tvö verk Sigurjóns í brons: Snót, LSÓ 1081 frá 1945. Pangolin
Editions bronssteypan í Bretlandi steypti myndina í mót sem Rungwe Kingdon forstöðumaður P.E. tók hér árið 2001. Frummyndin úr gabbró, sem er í einkaeigu, er
fyrsta verkið sem Sigurjón gerði eftir að hann flutti heim frá Danmörku 1945. Einnig
hefur verið gerð bronsafsteypa af andlitsmyndinni Birgitta Spur, LSÓ 017 frá 1950.
Verður hún fyrst sýnd á væntanlegri sýningu í Friðriksborgarsafninu í Danmörku
haustið 2008.
Í árslok 2007 var listaverkaeign safnsins 160 þrívíð verk og 240 teikningar, samtals
400 verk. Einkasafn Birgittu Spur og barna hennar lánar safninu að staðaldri 110 þrívíð verk.
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Langtímalán
Eftirtaldir aðilar hafa listaverk úr umsjón safnsins að láni:
Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen: Nýtt líf (LSÓ 103).
Sundaborg: Blómgun (LSÓ 251) og Ég bið að heilsa (LSÓ 073, bronsafsteypa
AC).
Menntamálaráðuneytið: Tveir bogar eða Hanar (LSÓ 108, afsteypa í polyester).
Háskólinn í Reykjavík Fótboltamenn (LSÓ 247, bronsafsteypa).
Safnið geymir nokkur verk Sigurjóns sem aðrir eiga:
Reifabarn/Steinn Steinar (LSÓ 1137, í eigu ASÍ safnsins),
Ásgrímur Jónsson (LSÓ 1089, bronsafsteypa í eigu FÍM).
Á lóð safnsins eru:
Faðmlög (LSÓ 1102) og Lágmynd (LSÓ 1104) í eigu Listasafns Íslands.
Ennfremur hefur Páll Guðmundsson á Húsafelli lánað höggmynd sína:
Hallgerður Langbrók og er hún úti á lóð safnsins.
Munir í fjargeymslu
Vorið 2007 missti LSÓ geymslu sem það hafði leigt í mörg ár að Vitastíg 3 í
Reykjavík. Í framhaldi af því leigði safnið rúmgóða geymslu austur á Eyrarbakka og
hefur flutt listaverkin þangað. Væntanlega mun sú geymsla brúa bilið þangað til safnið
hefur reist eigin geymslu á Laugarnesi.
Lýður Pálsson safnstjóri Byggðasafns Árnesinga á Eyrarbakka hefur af mikilli
velvild geymt eftirtalin verk í þjónustubyggingu byggðasafnsins þar: Gríma (LSÓ
229, gifsmynd, 130 cm há), Fótboltamenn (LSÓ 1374, gifsmynd fyrir bronsmyndina
á Akranesi), Farfuglar (LSÓ 067, úr frauðplasti), gifslíkan af Folaldinu (LSÓ 1170)
og Fótboltamaður (LSÓ 004 úr gifsi) en afsteypa af henni stendur við Listasafn Íslands.
Þann 29. maí 2008 reið jarðskjálfti yfir Eyrarbakka og nágrannasveitir sem olli
víða tjóni og felldi meðal annars Gretti, höggmynd Sigurjóns sem stóð fyrir framan
fæðingarheimili hans, af sökkli. Hann skemmdist þó ekki verulega. Forstöðumaður og
starfmaður safnsins skoðuðu geymslu safnsins á Eyrarbakka daginn eftir skjálftann.
Allmargar myndir höfðu fallið á hlið, eða jafnvel niður úr hillum, en við fyrstu
athugun virtist ótrúlega lítið hafa skemmst, ein mynd illa - Sporöskjur (LSÓ 038) tvær trémyndir brotnuðu, en er hægt að líma saman og allnokkrar mörðust.
Skráning, rannsóknir og miðlun
Fréttir berast af því að fólk nýti sér listaverkaskrá Sigurjóns á netinu og hefur hún
sannað gildi sitt. Netskráin hefur ekki verið uppfærð síðan hún var sett upp í fyrra, en
allar breytingar, viðbætur við sýningalista, tilvitnanalista og aðrar nýjar upplýsingar,
eru færðar inn á spjaldskrá safnsins og verða síðar færðar inn á netskrána.Reynslan af
fastnúmerakerfi safnsins (LSÓ númerunum) er góð.
Um verk Sigurjóns í alfaraleið
Gert hefur verið við listaverk Sigurjóns Nína Tryggvadóttir - minnismerki, 1970
71 (LSÓ 1263) sem stóð við vesturhlið Kjarvalsstaða og því fundinn betri staður við
aðalinngang Kjarvalsstaða. Helgi Gíslason myndhöggvari hafði umsjón með viðgerð
myndarinnar sem var unnin hjá Vélsmiðjunni Héðni í Garðabæ. Eins og áður segir féll
Grettir (LSÓ 1096) af stalli sínum austur á Eyrarbakka þann 29. maí 2008.
Viðgerðir á safnhúsinu
Í svartasta skammdeginu í vetur var gert við ytra byrði hússins, skipt um þakjárn
á sal og alla þakglugga. Í vor var leki frá niðurfalli í þaki stöðvaður og lagaðar
skemmdir sem hann hafði valdið á andyri. Veggir og loft innanhúss hafa verið máluð
eftir því sem þurfti og í sumar verða húsin máluð að utan.
Samstarfssamningar
Landsvirkjun er bakhjarl LSÓ 2007 og 2008. Samstarfssamningur var gerður við
Landsvirkjun og undirritaður þann 10. ágúst 2007. Þar er kveðið á um framlag til
safnsins og einnig að LSÓ haldi sýningu í Búrfellsvirkjun sumarið 2008 sem tengist
lágmyndum Sigurjóns á framhlið stöðvarhússins.
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Þann 27. september 2007 var undirritaður samningur milli safnsins og Glitnis um
tveggja ára stuðning Glitnis við safnið vegna sumartónleika árin 2007 og 2008, niðurfellingar aðgangseyris til ársloka 2008 og framlags vegna sýningarinnar Sigurjón og
Þorvaldur - tveir módernistar.
Verkefni framundan - undirbúningur að afmælisári
Eitthundrað ára afmælis Sigurjóns þann 21. október 2008 verður minnst á ýmsa
vegu, en þá verða einnig 20 ár liðin frá því að safn hans var opnað almenningi.
Sýning í stöðvarhúsi Búrfellsvirkjunar frá því um miðjan júní fram til ágústloka.
Portrettsýning á Friðriksborgarsafninu í Danmörku frá 26. september til ársloka
2008.
Sýning í Hafnarborg, menningar- og listastofnun Hafnarfjarðar frá 4. október til 10.
nóvember 2008. Sýningin ber heitið Sigurjón og Þorvaldur - tveir módernistar.
Afmælissýning í Listasafni Sigurjóns sem opnar 21. október.
Vegna sýningarinnar í Friðriksborgarsafninu í Danmörku verður gefin út vönduð
myndskreytt sýningarskrá með grein um Sigurjón og portrettmyndir hans eftir Charlotte Christensen. Bókin verður gefin út í danskri og enskri útgáfu.
Vegna afmælissýningarinnar í safninu verður gefinn út DVD diskur með þremur
kvikmyndum sem tengjast Sigurjóni og verkum hans: Þessir kollóttu steinar - um
Andlitsmyndir Sigurjóns Ólafssonar, sem safnið lét gera 1992 og dreift var á VHS
bandi, Hesten på Kongens Nytorv, en þar vinnur Sigurjón að því að endurgera þetta
þekkta listaverk, og Saga um lágmynd, sem Ásgeir Long gerði fyrir Landsvirkjun um
Sigurjón og myndirnar í Búrfellsvirkjun.
Þjónustubygging safnsins
Ætlunin var að taka fyrstu skóflustungu að þjónustuhúsi Listasafnsins á Laugarnesi
á afmælisdegi Sigurjóns, 21. október 2008 og hefur undirbúningur miðað að því.
Fyrstu teikningar eru tilbúnar og leyfi um smávægilega breytingu á deiliskipulagi
vegna byggingarinnar hefur fengist. Að hálfu safnsins ætti að vera hægt að hefja framkvæmdir í haust, en óvíst er hvenær Reykjavíkurborg getur afhent Listasafninu
byggingarreitinn vegna þeirra húsa sem fyrir eru. Í framvindu málsins hefur aðaláhersla byggingarinnar breyst frá því að vera geymsla yfir í að vera almenn þjónustubygging fyrir starfsemi safnsins.
Fjöldi safngesta
2007 var um 4000.
Aðgangseyrir
Samkvæmt samningi Glitnis og LSÓ er aðgangseyrir felldur niður að sýningum
safnsins út árið 2008.
Fram að því var aðgangseyrir 300 krónur á almennar sýningar og 400 kr. fyrir
sérsýningar, en 200 kr. fyrir eldri borgara og frítt fyrir börn í fylgd fullorðinna og
skólahópa og einnig þá sem framvísa Gestakorti Reykjavíkur, safnmannakorti ICOM
og myndlistarnema og kennara.
Safnið er opið:
1. júní 30. sept.: Opið alla daga nema mánudaga kl. 14 17.
1. okt. 31. maí.: Opið laugardaga og sunnudaga kl. 14 17.
Í desember og janúar er safnið aðeins opið samkvæmt samkomulagi.
Starfsmenn
Í föstu starfi hjá safninu er Birgitta Spur og Geirfinnur Jónsson. Þóra Sigurbjörnsdóttir var ráðin við gæslu og önnur störf og einnig aðstoðuðu Júlía Mogensen og Jón
H. Geirfinnsson við gæslu o.fl.
Aðalfundur LSÓ
var haldinn 5. júní 2007.
Stjórnarfundur
voru haldnir 16. júlí 2007, 27. nóvember 2007 og 21. febrúar 2008.
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Stjórn LSÓ skipa
Birgitta Spur (formaður), Hlíf Sigurjónsdóttir, Æsa Sigurjónsdóttir, Anna Einarsdóttir og Vikar Péturson. Varamenn eru Geirfinnur Jónsson og Karólína Eiríksdóttir.
Fulltrúaráð LSÓ skipa
Anna Einarsdóttir, Ágúst Einarsson, Björg Þorsteinsdóttir, Brynja Benediktsdóttir,
Erlingur Jónsson, Gísli Sigurðsson, Guðrún Agnarsdóttir, Inga Lára Baldvinsdóttir,
Karólína Eiríksdóttir, Pétur Guðmundsson (varaformaður), Sigmundur Guðbjarnason
(formaður) og Vikar Pétursson.
Endurskoðandi safnsins er
Árni Snæbjörnsson löggiltur endurskoðandi hjá Ernst & Young hf.
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Sumartónleikar Listasafns Sigurjóns 2007
Þriðjudaginn 10. júlí kl. 20:30
Söngtríóið Live from New York er skipað söngvurum úr kór Metropolitan Óperunnar í New York,
Constance Green sópran, Ellen Lang mezzósópran og Irwin Reese tenór, ásamt píanóleikaranum
Robert Rogers. Amerísk söngleikja- og óperutónlist ásamt afrísk-amerískum þjóðlögum.
Þriðjudaginn 17. júlí kl. 20:30
Sunna Gunnlaugsdóttir djasspíanisti, Scott McLemore trommuleikari og Þorgrímur Jónsson
bassaleikari. Tónsmíðar Sunnu, nýjar sem og áður út gefnar. Tónlist sem fellir saman þokka evrópsks
djass og eldmóð hins bandaríska með tónsmíðum sem höfða til fleiri en djassunnenda eingöngu.
Þriðjudaginn 24. júlí kl. 20:30
Tríó Varioso. Ingibjörg Guðjónsdóttir sópran, Einar Jóhannesson klarinet og Valgerður
Andrésdóttir píanó. Tónverk eftir Johann Wenzel Kalliwoda, Hafliða Hallgrímsson, Jón Þórarinsson,
Laszló Draskóczy og Franz Schubert.
Sunnudaginn 29. júlí kl. 20.30
Aukatónleikar
Söngvar kvölds og morgna. Þóra Einarsdóttir sópran, Björn Jónsson tenór og Anna Áslaug
Ragnarsdóttir píanóleikari flytja tónverk eftir Robert Schumann, Richard Strauss og Edward Grieg.
Þriðjudaginn 31. júlí kl. 20:30
Guðrún Dalía Salómonsdóttir píanó. Verk eftir Johann Sebastian Bach, Wolfgang A. Mozart,
Snorra Sigfús Birgisson, Frederic Chopin og Robert Schumann.
Þriðjudaginn 7. ágúst kl 20:30
Signý Sæmundsdóttir sópran og Gerrit Schuil píanó. Frönsk sönglög eftir Maurice Ravel, Henri
Duparc og Erik Satie.
Þriðjudaginn 14. ágúst kl. 20:30
Gunnar Kvaran selló og Elísabet Waage harpa. Frumflutt var Visions Fugitives eftir John
Speight. Á efnisskránni voru einnig Sónata eftir Antonio Vivaldi, Arpeggione Sónata eftir Franz
Schubert og Vocalise eftir Sergei Rachmaninoff.
Þriðjudaginn 21. ágúst kl 20:30
Hafdís Vigfúsdóttir flauta og Kristján Karl Bragason píanó. Tónverk fyrir flautu og píanó eftir
frönsku tónskáldin Charles-Marie Widor, Philippe Gaubert, Jean River, Olivier Messiaen, Pierre
Sancan og Fréderic Chopin.
Þriðjudaginn 28. ágúst kl. 20:30
Dúó Stemma. Herdís Anna Jónsdóttir og Steef van Oosterhoot, léku á víólu og marimbu, slagverk
og steinspil Páls á Húsafelli. Flutt voru verk eftir Snorra Sigfús Birgisson, Áskel Másson, Atla Heimi
Sveinsson og Svein Lúðvík Björnsson. Einnig fluttu þau syrpu af íslenskum þjóðlögum.
Þriðjudaginn 4. september kl. 20:30
Trío Nordica. Auður Hafsteinsdóttir fiðla, Mona Sandström píanó og Bryndís Halla Gylfadóttir
selló. Píanótríó eftir Elfridu André, Dumky tríóið eftir Dvorak og tvö tríó eftir Piazzolla.
Þriðjudaginn 11. september kl. 20:30
Eyjaskeggjar. Hlíf Sigurjónsdóttir fiðla og Julia MacLaine selló. Dúó fyrir fiðlu og selló eftir
Maurice Ravel, Boat People , nýtt verk eftir bandaríska tónskáldið James Blachly og frumflutningur
verksins Gríma, sem Jónas Tómasson samdi við samnefnt verk Sigurjóns Ólafssonar.

