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Birgitta Spur

Skýrsla um starfsemi
Listasafns Sigurjóns Ólafssonar

júlí 2012 – október 2015

Þann 21. júní 2012 var staðfest með undirritun gjafabréfs og samkomulags, gjöf
sjálfseignarstofnunarinnar Listasafns Sigurjóns Ólafssonar á listaverkum Sigurjóns
Ólafssonar og öðrum eignum safnsins til Listasafns Íslands. Mennta- og menningar-
málaráðherra Katrín Jakobsdóttir og fulltrúar ráðuneytis hennar, ásamt forstöðumanni
Listasafns Íslands, rituðu undir sem móttakendur gjafar sem Birgitta Spur og aðrir í
stjórn Listasafns Sigurjóns afhentu. Með þessum gjörningi varð Listasafn Sigurjóns
Ólafssonar (LSÓ) formlega gert að sérstöku safni innan Listasafns Íslands (LÍ).
Síðasti aðalfundur hins gamla LSÓ var haldinn ári síðar, 24. júní 2013 og var þá
fulltrúaráð lagt niður.

Birgitta Spur, sem stofnaði safnið og hefur stýrt því frá upphafi, var ráðin til sérstakra
verkefna við safnið í samningi LÍ og hennar. Þar skuldbindur hún sig til að sinna
eftirfarandi verkefnum:

• Ráðgjöf vegna verkefna er tengjast listaverkum eftir Sigurjón Ólafsson, m.a.
undirbúningi og skipulagningu sýningarhalds, fræðslustarfs, útgáfu og kynn-
ingu á verkum listamannsins á vegum safnsins, innan þess sem utan.

• Safnið getur „notið þjónustu ráðgjafa [BSp] vegna verkefna sem tengjast
starfsemi í og við húsnæði safnsins á Laugarnesi, þar sem áfram verði
miðstöð fjölþættrar rannsókna-, tónlistar- og fræðslustarfsemi, í anda þeirra
verkefna sem þar hefur verið rekin.“

• Safnið geti notið þjónustu ráðgjafa vegna eftirlits með húsnæði safnsins á
Laugarnesi.

Geirfinnur Jónsson, sem hefur verið í fullu starfi við safnið síðan um aldamót, hélt
stöðu sinni með breyttri starfslýsingu.

Sýningar í safninu
Áfangar                                                    10.02.12 – 14.04.13

Lykilverk Sigurjóns frá rúmlega 50 ára tímabili um
miðbik liðinnar aldar. Á sýningunni voru valin verk sem
annað hvort voru einkennandi fyrir ákveðin tímabil, eða sem
mörkuðu upphaf að nýjum viðhorfum og straumum í list
Sigurjóns. Átta síðna fjölritað hefti fylgdi sýningunni, á
ensku og íslensku, þar sem Birgitta Spur lýsir hverju verki.
Sýningin var opnuð á Safnanótt í Reykjavík.

Úr djúpunum                                                                            25.04.13 –  01.12.13
Valdar höggmyndir eftir Sigurjón og málverk úr safneign Listasafns Íslands

eftir nokkra samtímamenn hans, Þorvald Skúlason, Svavar Guðnason, Nínu
Tryggvadóttur, Kristján Davíðsson og Guðmundu Andrésdóttur. Þau eiga það öll
sameiginlegt að hafa verið við nám erlendis á mótunar- og þroskaárum sínum og
tekið þátt í sýningum þarlendra framúrstefnumanna. Eftir að þau komu heim,
voru þau í fararbroddi þeirrar formbyltingar, sem kennd er við módernismann og
markar einstakt blómaskeið í íslenskri myndlistarsögu.
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Börn að leik                                            7.02.14 – 4.05.14
Valin verk eftir Sigurjón sem fjallað er um í fræðslu-

verkefnum fyrir grunnskóla og eru aðgengileg á heimasíðu
LSÓ. Verkefnin voru unnin af ÖlmuDís Kristinsdóttur og
Birgittu Spur. Heiti sýningarinnar vísar bæði í veggmynd
Sigurjóns frá árinu 1938 og einnig önnur verk þar sem hann
leyfði barnslegum léttleika að ráða ferðinni og gætu vakið
áhuga barna og unglinga á myndlist Sigurjóns. Leiðsagnir
voru um sýninguna sunnudagana 16. febrúar, 2. mars, 6.
apríl og 4. maí.

Spor í sandi                                                                          23. 05.14 –  haust 2014
Yfirlitssýning á verkum Sigurjóns Ólafssonar haldin í Listasafni Íslands (til

26. október) og í Listasafni Sigurjóns á Laugarnesi (til 30. nóvember). Í Lista-
safni Íslands voru sýndar 23 andlitsmyndir og 17 valin verk frá tímabilinu 1936
– 1982 ásamt fimm verkum úr dönskum söfnum eftir danska félaga Sigurjóns,
þau Asger Jorn, Ejler Bille, Erik Thommesen, Robert Jacobsen og Sonju Ferlov.
Einnig voru sýndar grænlenskar grímur úr einkasafni í Danmörku.

Í Listasafni Sigurjóns á Laugarnesi voru sýnd 15 verk Sigurjóns frá náms-
tímanum á Konunglega listaháskólanum í Kaupmannahöfn, 1928 – 1935. Einnig
voru sýndar ljósmyndir af lykilverkum Sigurjóns, sem ekki var unnt að hafa á
sýningunni. Sýningarstjórar voru Birgitta Spur og Æsa Sigurjónsdóttir, sem nutu
aðstoðar Geirfinns Jónssonar.

Sýningunni fylgdi vönduð 56 síðna myndskreytt sýningarskrá á íslensku og
ensku. Ritstjóri var Birgitta Spur og í ritnefnd með henni voru Svanfríður Frank-
línsdóttir og Æsa Sigurjónsdóttir. Halldór Björn Runólfsson safnstjóri ritaði
aðfaraorð, Birgitta Spur greinina Enginn er eyland og Æsa Sigurjónsdóttir, list-
fræðingur rannsóknargreinina List er ekki hátíðleiki, heldur lífið sjálft, þar sem
hún varpar ljósi á þýðingu danska módernismans fyrir Sigurjón og hvernig þau
áhrif eru einnig sýnileg í síðari verkum hans.

Sýningin hlaut frábæra dóma og var tilnefnd sem ein af fimm bestu sýning-
um ársins af listgagnrýnanda Morgunblaðsins. Margir erlendir gestir komu gagn-
gert til að skoða sýninguna, þar á meðal Jacob Thage, safnstjóri Museum Jorn í
Silkeborg.

Á sýningartímanum veitti BSp leiðsögn, fjórum sinnum í LSÓ og sex sinnum
í LÍ og tók meðal annars á móti Mogens Lykketoft, forseta danska þingsins. Æsa
Sigurjónsdóttir var með leiðsögn einu sinni í LÍ og Hlíf Sigurjónsdóttir var með
sérsniðið prógramm í LÍ þar sem hún spann saman hugleiðingar sínar um list
föður síns og fiðlutónlist, sem hún flutti. Í LSÓ var efnt til sérstakrar dagskrár 23.
nóvember þar sem Þórarinn Eldjárn las úr dagbókabrotum föður síns, sem fjalla
um heimsóknir til Sigurjóns og sögur sem Sigurjón sagði. 

Málþing tengt sýningunni var haldið í Listasafni Íslands 6. september og
héldu þar eftirtaldir listfræðingar fyrirlestra: Jens Peter Munk og Charlotte
Christensen, bæði frá Danmörku, bandaríska fræðikonan Kerry Greaves og einnig
Æsa Sigurjónsdóttir, Pétur H. Ármannsson og Aðalsteinn Ingólfsson. Listfræði-
og bókmenntastofnun Háskóla Íslands hefur ákveðið að gefa út ráðstefnurit með
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Mennta- og menningarmálaráðherra opnar sýninguna SAMSPIL, sumardaginn fyrsta
2015 kl. 20. Æsa Sigurjónsdóttir, Halldór Björn Runólfsson og Birgitta Spur hlýða á.

fyrirlestrunum og hefur fengist styrkur frá Letterstedtska föreningen til að standa
straum af kostnaði við myndbirtingar. Æsa og Birgitta munu kalla inn handritin
og ganga frá þeim til prentunar. Verne Global, Letterstedtski sjóðurinn, Lands-
virkjun og TVG-Zimsen styrktu sýninguna.

Listamaður á söguslóðum                           í efri sal safnsins: 31.01.15 – 22.03.15
Danski listmálarinn Johannes Larsen kom

hingað til lands tvívegis, sumrin 1927 og 1930,
í þeim tilgangi að teikna myndir af helstu sögu-
slóðum Íslendingasagna í fyrirhugaða útgáfu
Íslendingasagna á dönsku. Hann teiknaði um
þrjú hundruð tússteikninga, og birtust 188 þeirra
í Íslendingasögunum. Á þessari sýningu voru 28
teikningar úr eigu afkomenda listamannsins. Það
var alfarið elju og dugnaði sýningarstjórans og
íslandsvinarins Vibeke Nørgaard Nielsen, að
þakka að þessar teikningar komu fyrir almenn-
ingssjónir hér á landi.

Fyrir sýninguna kom út bók Vibeke, Listamaður á söguslóðum, í íslenskri
þýðingu Sigurlínar Sveinbjarnardóttur. Auk umfjöllunar Vibeke um listamanninn
og teikninga Johannesar Larsen eru í bókinni dagbókafærslur frá þessum ferðum.
Sýninguna styrktu: Johannes Larsen Museet, Velux Fonden, Fondet for Dansk -
Islandsk Samarbejde, Familien Hede Nielsens Fond, TVG-Zimsen og Danska
Sendiráðið á Íslandi.
Í tengslum við sýninguna voru ýmsir viðburðir í Listasafni Sigurjóns:
6. febrúar Safnanótt – Leiðsögn Vibeke Nørgaard Nielsen og Sigurlínar

Sveinbjarnardóttir kl. 20:00 og 21:30.
15. febrúar Sýn á sögustaði. Fyrirlestur Einars Fals Ingólfssonar um íslands-

teikningar listamannanna J. Larsen og W.G. Collingwood.
22. febrúar Ferðir Johannes Larsen um Ísland og dagbækur hans. 

Fyrirlestur Vibeke Nørgaard Nielsen og Sigurlínar Sveinbjarnar-
dóttur.

1. mars Þarfur arfur og hirðdrápur. Erindi og upplestur Þórarins Eldjárns
og Hlífar Sigurjónsdóttur.

15. mars Einleiksverk fyrir fiðlu eftir Rúnu Ingimundar og Poul Ruders. 
Hlíf Sigurjónsdóttir.

22. mars Dönsk og íslensk sönglög í flutningi Kristjönu Arngrímsdóttur og
Kristjáns Eldjárns Hjartarsonar.

Í neðri sal safnsins voru á sama tíma sýnd 14 valin verk eftir Sigurjón Ólafsson.

SAMSPIL – Sigurjón Ólafsson & Finn Juhl                             23.04.15 – 20.09.15
Hugarflug milli höggmyndar og hönnunar

Á sýningunni, og í grein Æsu Sigurjónsdóttur í samnefndri sýningarskrá, er
varpað nýju ljósi á tengsl danska arkitektsins Finn Juhl (1912–1989) og Sigurjóns
Ólafssonar á árunum 1940–1945. Þeir voru báðir brautryðjendur, hvor á sínu
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sviði, og fóru ótroðnar slóðir í tilraunum sínum með form og efni. Á sýningunni
voru meðal annars húsgögn sem Finn Juhl sýndi á Snedkerlaugets Møbeludstill-
ing í Kaupmannahöfn árin 1940 og 1941, stóllinn Pelikanen og sófinn Poeten
ásamt skúlptúrum eftir Sigurjón sem Finn Juhl, á sínum tíma, annað hvort valdi
fyrir sýningar með húsgögnum sínum, eða hafði á heimili sínu og teiknistofu.

Æsa Sigurjónsdóttir og Birgitta Spur dvöldu í Danmörku dagana 8. – 12. des-
ember 2014 til að afla heimilda um Finn Juhl og verk hans fyrir væntanlega
sýningu og sýningarskrá, meðal annars á safni hans í Charlottenlund og á Design-
museum Danmark. 

Birgitta Spur ritaði aðfaraorð sýningarskrár. Í grein sinni Samspil fjallar Æsa
Sigurjónsdóttir um tengsl Sigurjóns og Finns Juhl sem ekki hefur áður verið
gefinn gaumur. Hún bendir einnig á villur í fjölda bóka um Finn Juhl, þar sem
verk Sigurjóns hafa ranglega verið kynnt sem verk eftir Jean Arp og Erik
Thommesen. Birtar eru gamlar ljósmyndir frá heimili Finns Juhl og sýningum
hans þar sem verka Sigurjóns er getið. Sýningarskránni hefur verið dreift til 60
erlendra safna og helstu listasafna innanlands. Ritnefnd sýningarskrárinnar skip-
uðu, auk Birgittu ritsjóra, Æsa Sigurjónsdóttir og Svanfríður Franklínsdóttir.
Danska fyritækið Onecollection, sem hefur einkaleyfi á að framleiða húsgögn
hönnuð af Finn Juhl, lánaði húsgögn á sýninguna og styrkti útgáfu sýningarskrár.

Í tengslum við sýninguna voru eftirfarandi fræðsludagskrár í safninu:
10. maí Danish Modern: Finn Juhl og gullöld danskrar húsgagnahönnun-

ar. Fyrirlestur Aðalsteins Ingólfssonar þar sem fjallað var um þróun
nýrrar húsgagnahönnunar í Danmörku á árunum 1930 – 1960.

21. júní Leiðsögn í fylgd Birgittu Spur.
5. júlí Leiðsögn í fylgd Æsu Sigurjónsdóttur listfræðings.
6. sept. Finn Juhl og íslensk húsgagnahönnun. Fyrirlestur og leiðsögn í

fylgd Hörpu Þórsdóttur listfræðings og forstöðumanns Hönnunar-
safns Íslands.

20. sept. Leiðsögn í fylgd Birgittu Spur og Æsu Sigurjónsdóttur listfræðings.
Sýningin hlaut frábæra dóma Önnu Jóu í Morgunblaðinu 17. ágúst. Sýn-

ingarstjórar voru Birgitta Spur og Æsa Sigurjónsdóttir. Sýninguna styrktu One-
collection, EPAL og Birgitta Spur.

 
Gyðjur                                                 17.10.15 - 31.05.16

Portrett af konum í túlkun Sigurjóns ásamt öðrum
verkum hans, sem höggvin eru í stein eða tré, þar sem
kvenímyndinni er lýst og hún tekur á sig ímynd
gyðjunnar. Sýningin er í tilefni þess að 100 ár eru liðin
frá því að konur fengu kosningarétt á Íslandi. Í hefti sem
fylgir sýningunni lýsir sýningarstjórinn, Birgitta Spur,
hverju verki með stuttum texta.
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Tónleikar í safninu og aðrir viðburðir

Sumartónleikar LSÓ
Sumarið 2012 voru haldnir ellefu tónleikar frá 3. júlí til 4. september og tóku

tuttugu og sex tónlistarmenn þátt í þeim.
Sumarið 2013 voru haldnir níu tónleikar frá 9. júlí til 1. september. Þrettán

tónlistarmenn og einn upplesari tók þátt í þeim.
Sumarið 2014 voru haldnir fimm tónleikar frá 1. júlí til 29. júlí. Tólf

tónlistarmenn tóku þátt í röðinni.
Sumarið 2015 voru haldnir sex tónleikar á tímabilinu 7. júlí til 11. ágúst.

Þrettán tónlistarmenn og einn upplesari komu fram á þeim.

Aðrir tónleikar og menningarviðburðir 
2013: Salur safnsins var notaður fimm sinnum fyrir nemendatónleika og sjö

sinnum fyrir aðra menningarviðburði.
2014: Salur safnsins var notaður þrisvar sinnum fyrir nemendatónleika og sjö

sinnum fyrir ýmsa menningarviðburði.
2015: Salur safnsins var notaður fjórum sinnum fyrir nemendatónleika og

tvisvar fyrir aðra menningarviðburði.

Námskeið
Sérstakt námskeið fyrir grunnskólakennara var haldið í safninu 17. janúar

2015 til þess að kynna námsefni safnsins, sem er aðgengilegt á netsíðu LSÓ.
Leiðbeinendur voru Björg Erlingsdóttir, Listasafni Íslands, og AlmaDís Kristins-
dóttir sem, ásamt Birgittu Spur, er höfundur fræðsluefnisins.

Gjafir til safnsins
Þann 21. október 2013 gaf

Ingibjörg Björnsdóttir safninu
bronsafsteypuna Glíma, (LSÓ
002) sem Sigurjón gerði á ár-
unum 1933–34. Var gjöfin af-
hent til minningar um eigin-
mann Ingibjargar, Ólaf Óskars-
son.

Ráðstefnur 
Birgitta Spur sótti eftirtaldar ráðstefnur:

• Farskóli FÍSOS í Reykjavík 25.– 26.09.2013, þar sem Birgitta flutti erindi
um tilurð og sögu LSÓ.

• Farskóli FÍSOS í Berlín dagana 14.–21.09.2014.
• Nordik - Nordisk kunsthistoriekongres 13.–16.05.2015 í Reykjavík.
• Ásamt Margréti Hallgrímsdóttur þjóðminjaverði tók Birgitta þátt í 100 ára

hátíðarfundi Norræna Safnasambandsins - Skandinavisk Museumsforbunds
100 års jubilæumskonference - í Kaupmannahöfn 27.–29. ágúst. Á aðalfundi
sambandsins (Plenum møde) þann 28. ágúst flutti Birgitta kveðjur frá
Íslandsdeild sambandsins og skýrslu um samrunu deildarinnar við FÍSOS,
sem samþykkt var á aðalfundi FÍSOS á Hvolsvelli 2009. 

Ráðgjafanefnd LSÓ
Mennta- og menningarmálaráðherra Illugi Gunnarsson tilnefndi Katrínu Jakobs-

dóttur alþingismann sem fulltrúa sinn í ráðgjafanefnd LSÓ til þriggja ára frá og með
4. desember 2014. Aðrir fulltrúar í ráðgjafanefndinni eru Halldór Björn Runólfsson
forstöðumaður Listasafns Íslands og Birgitta Spur, stofnandi Listasafns Sigurjóns
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Ólafssonar og fyrrum forstöðumaður safnsins. 
Eftirtaldir fundir voru haldnir í ráðgjafanefndinni á árinu 2015: 20. febrúar, 2.

mars, 23. mars, 27. apríl, 29. júní, 25. ágúst og 1. október. Katrín Jakobsdóttir ritaði
fundargerðir allra fundanna.

Fjöldi safngesta 
er nokkuð svipaður á milli ára. Árið 2014 komu um 2.600 gestir, og 450 fengu
leiðsögn. 

Aðgangseyrir
Undanfarin ár hefur aðgangseyrir að safninu verið 500 krónur, en var hækkaður í 800
árið 2014. Um mitt sumar 2015 var hann hækkaður í 1000 kr. til samræmis við annan
aðgangseyri hjá Listasafn Íslands. Börn fá frítt, en námsmenn og aldraðir borga hálft
gjald.

Safnið er almennt opið:
1. júní – 31. ágúst: opið alla daga nema mánudaga kl. 14 – 17.
1. september – 31. maí: Opið laugardaga og sunnudaga kl. 14 – 17.

Í desember og janúar er safnið aðeins opið eftir samkomulagi. Allar nánari upplýs-
ingar um hvenær safnið er opið má nálgast á netsíðum Listasafns Íslands :
www.listasafn.is og Listasafns Sigurjóns Ólafssonar, www.LSO.is

Reykjavík,  nóvember 2015

Birgitta Spur


