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Íslenska óperan

Ú td r á t t u r
Tilgangur þessarar meistaraprófsritgerðar er að rannsaka Íslensku óperuna. Í því felst að
stikla á stóru í sögu hennar, skoða stefnu hennar, það fjármagn sem ríkið leggur til
hennar og þær breytingar sem orðið hafa við flutning hennar í Hörpu.

Einnig er fjallað um málþing sem haldið var 2014 um framtíð óperuflutnings á Íslandi.

Tekin voru viðtöl við fyrrverandi og núverandi óperustjóra, framlög frá ríkinu skoðuð og
rýnt í Óperublaðið og blaðagreinar sem skrifaðar hafa verið um Íslensku óperuna.

Markmiðið er að varpa ljósi á stöðu Íslensku óperunnar í samfélaginu sem vonandi
verður til þess að efla hana og styrkja til framtíðar.

Helstu niðurstöður eru þær að fjármagn það sem Óperunni er ætlað er ekki nægilegt
miðað við þau markmið sem skilgreind eru í samningi við mennta- og
menningarmálaráðuneyti og of hátt hlutfall úthlutaðs fjármagns fer beint í húsaleigu í
Hörpu. Eftir flutningana í Hörpu er ekki tap á hverju sýningarkvöldi eins og var í Gamla
bíói en betur má ef duga skal. Forskrifuð stefna Íslensku óperunnar í tengslum við
samþykktir og samning við mennta- og menningarmálaráðuneytið er í hættu vegna
fjárskorts. Rannsakandi telur styrkleikana þó fleiri en veikleikana og er bjartsýnn á
framtíð Íslensku óperunnar.

Lykilorð: Íslenska óperan, Gamla bíó, Harpa, fjármagn, framtíð óperuflutnings
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Ab s t r a c t
The purpose of investigating The Icelandic Opera is to look at its history, its policy,
financial support by the Icelandic State and which changes have occurred since the
opera company’s relocation to Harpa Concert Hall in Reykjavík.

A symposium, held in 2014, on the future of opera productions in Iceland, will also be
investigated.

Former and current Chief Executives were interviewed and financial contributions from
the State inspected, the Icelandic Opera Magazine as well as newspaper articles that
have been written about the Icelandic Opera since its establishment were examined.

The aim of this thesis is to shed a light on The Icelandic Opera’s position in the
community, thus hopefully strengthening it and boosting in the future.

The main conclusion is that the Opera’s financial resources are not sufficient to meet
the objectives stated in its agreement with the Ministry of Education, Science and
Culture and that too high a proportion of allocated resources goes directly towards
paying rent in Harpa Concert Hall. After the relocation to Harpa each performance no
longer inevitably makes a loss as was the case in Gamla Bíó, the old opera house, but
further improvements are necessary. The Icelandic Opera’s deliberate strategy in
relation to its resolutions and agreement with the ministry is in jeopardy due to lack of
funding. The reasearcher believes however, that the situation presents more strengths
than weaknesses and is optimistic about The Icelandic Opera’s future.

Keywords: The Icelandic Opera, Gamla bíó, Harpa, capital, the future of opera
productions.
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F o rm á l i
Ritgerð þessi er lokaáfangi í meistaranámi í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst.
Vægi hennar er 30 ESTC einingar. Ritgerðin ber heitið Íslenska óperan – Aurar og eldsálir
og fjallar um Íslensku óperuna í fortíð og nútíð og einnig vangaveltur um framtíðina.
Áhugi á að skrifa um Íslensku óperuna vaknaði snemma í náminu og tengist starfi
rannsakanda í Kór Íslensku óperunnar til nokkuð margra ára. Markmiðið er að stikla á
stóru í sögu Íslensku óperunnar, skoða aðkomu ríkisvaldsins að rekstri hennar og varpa
ljósi á stöðu hennar í nútímanum og möguleikana til framtíðar. Verkefni þetta hefði ekki
orðið að veruleika nema með aðstoð úr ýmsum áttum og margt gott fólk lagði hönd á
plóg.

Fyrst langar mig að færa leiðbeinanda mínum dr. Hauki F. Hannessyni mínar allra bestu
þakkir fyrir gott samstarf og veitta aðstoð. Stefán Baldursson, núverandi óperustjóri,
Garðar Cortes og Bjarni Daníelsson, fyrrverandi óperustjórar fá einnig þakkir fyrir að gefa
sér tíma til að ræða við mig og veita góðar og gagnlegar upplýsingar. Þorgerði
Gylfadóttur, fjármálastjóra Íslensku óperunnar kann ég einnig bestu þakkir fyrir hjálpina.

Fyrir yfirlestur og góð ráð eiga vinir mínir Hrafnhildur Tryggvadóttir, Hallveig
Andrésdóttir og Einar Sigurmundsson skilið að fá sinn skammt af þökkum. Mig langar líka
að þakka Vordísi Baldursdóttur og Þór Curtis fyrir tæknilega aðstoð. Einnig fá
sambýlismaður og sonur þakkir fyrir að hafa þolað mig á námstímanum og dvalið með
mér á Bifröst sumarið 2013 þar sem grunnurinn að þessu verkefni var lagður eftir 15 ára
námshlé.

Ritgerð þessi er tileinkuð minningu móður minnar sem lést þann 17. janúar 2015.

Reykjavík 14. apríl 2015.
Elma Atladóttir
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1

I N NG ANGUR
Í þessum kafla verður uppbyggingu ritgerðarinnar gerð skil. Viðfangsefni er lýst,
rannsóknarspurningar lagðar fram og markmið rannsóknarinnar kynnt. Fjallað er um
aðferðafræði og helstu kenningar og að lokum er val á viðfangsefni rökstutt.

1.1 LÝSING Á VIÐFANGSEFNI
Íslenska óperan er sjálfseignarstofnun sem var formlega stofnuð árið 1980 af áhugafólki
um óperuflutning að frumkvæði Garðars Cortes. Hún hefur starfað síðan og notið
mikillar velvildar í samfélaginu. Garðar var sjálfur óperustjóri til ársins 1999 og síðan hafa
þeir Bjarni Daníelsson og Stefán Baldursson setið á þeim stóli. Óperan átti heimili sitt í
Gamla bíói fram til ársins 2011. Þá flutti hún starfsemi sína í nýbyggt tónlistarhús okkar
Íslendinga, Hörpu. Á þessum tíma hafa verið settar upp yfir 80 sýningar og fleiri hundruð
tónleikar verið haldnir. Um tíma störfuðu fastráðnir söngvarar við húsið. Fjárhagurinn
hefur verið þröngur allan tímann eins og algengt er með menningarstofnanir og ekki
sjálfgefið að hægt sé að reka atvinnuóperuhús í svo litlu landi sem Ísland er.

1.2 RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ
Til að afmarka umfjöllunarefnið hefur höfundur ákveðið að ganga út frá eftirfarandi
rannsóknarspurningum.

1. Á hvaða hátt hafa opinberir aðilar og aðrir styrktar-/kostunaraðilar komið að rekstri
Íslensku óperunnar frá stofnun hennar?

Rannsakandi hyggst kanna hver aðkoma hins opinbera hefur verið að rekstri Íslensku
óperunnar frá stofnun hennar og einnig hver aðkoma styrktaraðila og kostunaraðila
hefur verið, bæði fyrirtækja og einstaklinga.

2. Hvaða áhrif hafði flutningur Íslensku óperunnar úr Gamla bíói í Hörpu á fjárhagslegan
og listrænan rekstur hennar?

Íslenska óperan

Kannað verður hver áhrif flutninganna úr Gamla bíói í Hörpu árið 2011 hafa verið til
þessa, en miklar breytingar hljóta að fylgja flutningum menningarstofnunar af þessu tagi
milli svona ólíkra heimila bæði hvað varðar fjárhagslegan og listrænan rekstur. Hefur
verkefnavalið, listræn sýn og listrænt umfang breyst á einhvern hátt? Rannsakandi
skoðar hvort mögulegt sé að minnka umfang yfirbyggingarinnar þannig að hærra hlutfall
fjármagns fari í listrænan hluta í stað húsnæðis og einnig verður skoðað hvort fjöldi
stöðugilda sé í samræmi við umfang starfseminnar.

3. Starfar Íslenska óperan eftir forskrifaðri stefnu eða er stefna hennar meira og minna
sjálfsprottin?

Stefna Íslensku óperunnar er skoðuð með eftirfarandi stefnugerðir Mintzberg í huga;
forskrifuð (e. deliberate strategy), sjálfsprottin stefna (e. emergent strategy), áætluð
stefna (e. intended strategy) og framkvæmd stefna (e. realized stategy).

Markmið rannsakanda er að greina stöðu Íslensku óperunnar í dag, skrásetja helstu atriði
í sögu hennar og skoða hvaða breytingar hafa orðið á rekstri hennar frá stofnun, bæði
hvað varðar fjármagn og listrænt starf.

1.3 KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR
Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study) sem er eigindleg nálgun (e. qualitative) þar
sem rannsökuð eru raundæmi, eitt eða fleiri, yfir ákveðið tímabil í gegnum margskonar
gagnasöfnun, svo sem viðtöl, myndbandsupptökur, skjöl og skýrslur (Creswell, 2013: 97).
Nánar er fjallað um tilviksrannsóknir í kafla 3.3 á bls. 19.

1.4 FRÆÐILEG NÁLGUN, HELSTU KENNINGAR
Í rannsókn þessari er meðal annars stuðst við stefnugerðir Mintzberg, stefnuglugga
Kingdon, líkan Chartrand og Reglan um hæfilega fjarlægð er einnig skoðuð. Nánar verður
fjallað um þessar fræðikenningar og notkun þeirra í kafla 2 á bls. 12-16.
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1.5 RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI
Ástæðan fyrir því að rannsakandi valdi að skrifa um Íslensku óperuna er persónulegur
áhugi á starfi hennar. Rannsakandi er söngkona og hefur meðal annars sungið með Kór
Íslensku óperunnar um árabil bæði í Gamla bíói og í Hörpu og hefur því upplifað miklar
breytingar á starfinu frá 1998 þegar hún söng í sinni fyrstu uppfærslu, til dagsins í dag.
Nauðsynlegt er að starfsemi Íslensku óperunnar sé kröftug og atvinnuskapandi fyrir þá
söngvara sem vilja starfa hér heima á Íslandi. En starfsemin er að sjálfsögðu háð áhuga
áhorfenda og því að fjármunir fáist til að setja upp sýningar. Rannsakanda langar að sjá
miklu öflugra starf innan veggja Óperunnar og vonast til þess að rannsóknin verði liður í
því.

Ekki hefur verið gerð sambærileg rannsókn á starfsemi Íslensku óperunnar áður og telur
rannsakandi því bæði áhugavert og þarft að gera slíka rannsókn til að skoða söguna, læra
af henni og sjá hverjir styrkleikar og veikleikar Íslensku óperunnar eru.

1.6 UPPBYGGING RITGERÐAR
Ritgerðin er byggð upp á þann hátt að kafli 1 er inngangur, í kafla 2 er svo tekinn fyrir
fræðilegur bakgrunnur og þau hugtök og þær kenningar sem notaðar eru. Í 3. kafla er
aðferðafræðinni lýst, í 4. kafla er fjallað um Garðar Cortes og saga Íslensku óperunnar
rakin. Í 5. kafla er gerð grein fyrir málþingi sem haldið var á vordögum 2014 um framtíð
óperuflutnings á Íslandi. 6. kafli samanstendur af greiningu á efninu og tengingu við
fræðikaflann. Í 7. kafla eru svo umræður og ályktanir og í 8. kafla eru lokaorð.
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2

FRÆÐ IL EGUR B AKGRUNNUR
Í þessum kafla er farið yfir helstu hugtök og kenningar sem nauðsynlegar eru til að gera
efni rannsóknarinnar skýrt út frá fræðilegum forsendum.

2.1 HUGTAKIÐ MENNING
Þegar fjallað er um menningarlíf er gott að byrja á því að fjalla í stuttu máli um hugtakið
menningu. Það hafa margir gert og á mismunandi hátt.

Í Íslensku orðabókinni er menning meðal annars skilgreind sem þroski mannlegrar
hugsunar, þjálfun mannsins, þjálfun hugans, verkleg kunnátta og sameiginlegur arfur
(Árni Böðvarsson, 1983: 637).

Skilgreining Duelund (1995) á hugtakinu sést á meðfylgjandi mynd. Hann lýsir
mismunandi þrepum í svokölluðum menningarpíramída. Efst er hugtakið í sinni þrengstu
merkingu þar sem menning merkir það sama og listir. Í næsta þrepi bætist stuðningur
við listir við merkinguna. Í þriðja þrepinu er það þjóðmenningin og þá lýsir hugtakið
menning sameiginlegum gildum, viðhorfum, hefðum og lífsháttum heildarinnar.
Stuðningur við íþróttir og tómstundastarf er einnig innifalinn í hugtakinu á þessu þrepi.
Neðsta þrepið sýnir víðasta skilning á hugtakinu þar sem menning stendur í raun fyrir
allar samfélagslegar athafnir.
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Mynd 1 Menningarpíramídi Duelund

Ágúst Einarsson (2012: 13) segir að hugtakið menning sé yfirgripsmikið og ekki sé hægt
að skilgreina það á einhlítan hátt, en að hún sé mannleg hegðun sem mótist af mörgum
kynslóðum og til menningar teljist allt starf sem miðlar menningu og kemur henni á
framfæri.

Rannsakandi horfir til Menningarpíramída Duelund (mynd 1) í þessum skrifum sínum um
Íslensku óperuna sem rannsakandi telur að falli vel að starfsemi Óperunnar og listalífinu
á Íslandi.

2.2 HUGTAKIÐ STEFNA
Hér verður hugtakið stefna í samhengi við rannsóknarefnið útskýrt í stuttu máli en ýmsar
skilgreiningar eru til á því hugtaki. Á íslensku er hugtakið talsvert vítt og nær bæði yfir
hugtökin policy og strategy á ensku.
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Bjarki Valtýsson (2011: 19) segir að einn helsti galli á mörgum menningarstefnum sé sá
að í þeim sé lítil sem engin tilraun gerð til að útskýra notkun á menningarhugtakinu sem
sé slæmt því það sé forsenda árangursríkrar stefnu að hugtakið sem hún byggir á sé
skilgreint.

Samkvæmt Hauki F. Hannessyni (2009: 6) er hugtakið stefna notað yfir allt frá mjög
lauslegum viljayfirlýsingum yfir í nákvæmar aðgerðaáætlanir. Hann segir einnig að
samkvæmt fræðimönnum í stefnumótunarfræðum séu ýmsir möguleikar til notkunar á
hugtakinu og að það megi með góðum rökum halda því fram að ef sá sem mótar
stefnuna er meðvitaður um að hann vilji ekki hafa stefnu þá sé í raun um stefnu að ræða.

Í bók sinni Íslensk menningarpólitík fjallar Bjarki Valtýsson (2011: 9) um menningarstefnu
út frá sjónarhorni átaka. Í þeirri bók notar hann hugtakið menningarstefnu yfir orðuð
markmið stjórnvalda sem oft séu sett fram í formi plaggs. Hann segir um leið að
menningarpólitík sé stærra hugtak sem sé vettvangur færslna og átaka milli ólíkra aðila
menningarsviðsins.

Njörður Sigurjónsson (2013: 460) segir að það sé hægt að skilgreina menningarstefnu á
ýmsan hátt og að viðfangsefni hennar séu ekki einföld. En í sem þrengstri merkingu megi
segja að hún sé svar við spurningunni um hvers konar starfsemi sé rétt að styðja með
almannafé eða hvað það sé sem mestu máli skiptir í „menningararfi“ og listum að mati
þeirra sem ráða.

Rannsakandi horfir til þess sem Haukur F. Hannesson hefur sagt um að ef sá sem móti
stefnuna sé meðvitaður um að hafa ekki stefnu að þá sé það í raun stefna og telur
áhugavert að skoða Íslensku óperuna og fleiri listastofnanir í því samhengi.

2.2.1 Forskrifuð og sjálfsprottin stefna
Einn liður í rannsókninni er að kanna hvort Íslenska óperan starfi samkvæmt forskrifaðri
stefnu eða hvort hún sé meira eða minna sjálfsprottin og hér á eftir verður stefnugerðum
þeirra Mintzberg og Waters lýst.
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Mynd 2 Forskrifuð og sjálfsprottin stefna

Á myndinni hér að ofan sést hvernig forskrifuð stefna (e. deliberate strategy) er stefna
sem ákvörðuð er fyrir fram og ætlunin er að framkvæma. En yfirleitt er raunin sú að inn
kemur sjálfsprottin stefna (e. emergent strategy). Forskrifuð stefna í sinni hreinustu
mynd birtist í reglugerðum og lögum en hún getur einnig birst í til dæmis
stefnumótunarskjölum. Hin forskrifaða stefna gerð í þeirri trú að hægt sé að ákveða
stefnu fyrirfram og að sú stefna hafi mótandi áhrif til framtíðar. Framkvæmd forskrifuð
stefna í sinni hreinustu mynd er þegar hin áætlaða stefna (e. intended strategy) nær því
að verða hin framkvæmda stefna (e. realized strategy). Sjálfsprottin stefna er ekki
ákvörðuð fyrirfram í hinni forskrifuðu stefnu en birtist í þeirri framkvæmdu. Hún bregst
við breytilegum þáttum í umhverfi sem ekki er hægt að spá nákvæmlega fyrir um.
Hreinasta form hinnar sjálfsprottnu stefnu er þegar ákveðin regla eða endurtekning
birtist án þess að það hafi verið ákveðið fyrirfram. Það er mjög sjaldgæft að finna stofnun
með hreina forskrifaða eða hreina sjálfsprottna stefnu. Innan menningarstofnana eru
alltaf til staðar utanaðkomandi og ófyrirsjáanlegar aðstæður og það þarf að bregðast við
þeim. Í þeim tilfellum er óraunhæft að hafa einungis forskrifaða stefnu. Þó að hefð sé
fyrir forskrifaðri stefnu innan menningarstofnana getur hún í raun verið nær því að vera
sjálfsprottin (Mintzberg og Waters, 1985: 258).

2.2.2 Stefnugluggi Kingdon
Í bók sinni Agendas, Alternatives, and Public Policies fjallar John W. Kingdon um
stefnuglugga (e. policy window).
Kenning hans er sú að til að stefnugluggi opnist þurfi þrennt að koma til:
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Viðfangsstraumur (e. the stream of problems)
Stefnustraumur (e. the stream of policies)
Stjórnmálastraumur (e. the stream of politics)

Kingdon segir að líkingin komi frá geimförum, þegar pláneturnar eru næstum því í beinni
línu er auðvelt að skoða þær og komast á milli þeirra. Tækifæri til skoðunar er stutt og
ef menn missa af því þarf að bíða þar til glugginn opnast aftur (Kingdon, 1995: 166).

Stefnugluggar opnast sjaldan og eru ekki lengi opnir. Þrátt fyrir það má segja að helstu
breytingar á opinberri stefnu megi rekja til slíkra tækifæra (Kingdon, 1995: 166).

2.2.3 Líkan Chartrand
Harry Hillman-Chartrand og Claire McCaughey eru höfundar fjórskipts líkans um tengsl
opinbers valds og fjárveitinga til listalífs sem byggir á fjórum hlutverkum sem eru
Miðlarinn (e. facilitator), Velgjörðamaðurinn (e. patron), Arkitektinn (e. architect) og
Verkfræðingurinn (e. engineer) (Duelund, 2003a: 20).

Ríkið veitir skattaafslátt, samkvæmt Miðlaranum, vegna framlaga til menningar og lista,
en fá lög eða reglur gilda um menningarlífið. Bein peningaframlög stjórnvalda til
menningarmála eru í lágmarki eða engin og ríkið skiptir sér ekki af því hvert peningarnir
fara eða til hvaða listgreina. Það að hafa enga menningarstefnu er jafnvel
menningarstefnan. Þetta módel á sér djúpar rætur í norður-amerískri menningarhefð.
Samkvæmt Velgjörðamanninum er ríkið í hlutverki velgjörðamanns. Ríkið greiðir framlög
til listráða og þau úthluta fénu áfram og milli ríkis og menningar er Reglan um hæfilega
fjarlægð formlega til staðar (sjá kafla 2.2.4 á bls. 15-16). Listráðin eru skipuð fagmönnum
sem tengjast ekki stjórnvöldum. Yfirmarkmið er að auka fagmennsku og gæði í listum
frekar en að dreifa listinni til eins margra og hægt er. Fyrir framlög til menningarmála er
veittur skattafrádráttur. Menningarstefna Breta er dæmi um Velgjörðamanninn.
Í Arkitektamódelinu skapar ríkið umhverfi fyrir þróun menningar í gegnum
menningarmálaráðuneyti sem nálgast málaflokkinn í heild sinni. Eftir umræður í
þjóðfélaginu með menningarmálaráðherra og –ráðuneyti í forsvari er menningarstefnan
ákveðin á þingi. Framlög til menningarmála eru ákveðin í fjárlögum eða með öðrum
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lögum. Dreifing og upphæð fjárframlaga er oft ákveðin af sjálfstæðum listráðum sem í
sumum tilfellum eru ótengd stjórnvöldum. Réttur hins almenna borgara til menningar
og aðgengi að henni er mikilvægt við mótun menningarstefnu og menningarstefnan er
hluti af velferðarkerfinu. Tilbrigði af Arkitektamódelinu hefur einkennt menningarstefnu
í Vestur-Evrópu.
Samkvæmt Verkfræðingnum eru listastofnanirnar eign hins opinbera og það styður þá
listastarfsemi sem hentar þeim sem eru við völd. Listrænt frelsi verður takmarkað því að
listin verður að þjóna yfirvöldum og listamenn verða að hlýða þeim og stefnu þeirra.
Frami listamannsins byggist á hlýðni við yfirvöld og stefnu þeirra. Þetta líkan er algengt í
fyrrum kommúnistaríkjum Austur-Evrópu (Duelund, 2003a: 20-21) (Haukur F.
Hannesson, 2013).

Menningarstefna á Norðurlöndum tilheyrir Arkitektamódelinu en hefur það mikla
sérstöðu að talað er um Norðurlandamódel í því sambandi.

Þó Norðurlandamódelið tilheyri Arkitektamódelinu samkvæmt líkani Chartrand hafa
samt þróast sérkenni sem aðgreina það frá því módeli í öðrum löndum. Í því er lögð meiri
áhersla á jafnt aðgengi að listum, menningu og einnig á seilingarfjarlægðarlögmálið (þ.e.
Regla hæfilegrar fjarlægðar) en það er þróað og mótað í náinni samvinnu
hagsmunasamtaka listamanna og menningaryfirvalda. Annað sérkenni módelsins er
beinar launagreiðslur sem renna til einstakra listamanna en það þekkist ekki í öðrum
löndum sem nota Arkitektamódelið. Norðurlandamódelið leggur áherslu á að fá sem
flesta til að taka þátt í listum. Ríki og markaður berjast um menningarleg yfirráð
almannasviða og lífheims en ríkið er leiðandi afl við fjármögnun og útdeilingu fjárins.
Markaðurinn vill auka gróðann og ríkið vill hafa valdið (Bjarki Valtýsson, 2011: 63).

2.2.4 Regla hæfilegrar fjarlægðar
Hugtakið Regla hæfilegrar fjarlægðar (Arm‘s Length Principle) varð til í Bretlandi árið
1946 við stofnun Arts Council of Great Britain og byggðist á þeirri grunnhugmynd að
stjórnmálamenn skyldu ekki hafa afskipti af fjárveitingum til menningar heldur aðeins
ákveða heildarupphæðina (Haukur F. Hannesson, 2013).
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Regla hæfilegrar fjarlægðar þjónar mikilvægum tilgangi gagnvart listum og menningu því
með beitingu hennar er reynt að tryggja sjálfstæði lista og koma í veg fyrir misnotkun.
Hvað Reglu hæfilegrar fjarlægðar varðar er grundvallaratriði við stjórnun menningar að
skýr skil séu á milli framkvæmdavaldsins og listráðanna. Framkvæmdavaldið ákveður
upphæðina sem fer í menningu og listir, en fagleg og sjálfstæð listráð og
menningarstofnanir deila henni út á hlutlausan og sanngjarnan hátt (Duelund, 2003b:
427).

Á Íslandi var Regla hæfilegrar fjarlægðar tekin upp með tilkomu Launasjóðs rithöfunda
árið 1975. Eftir 1990 voru ráðgefandi nefndir settar á laggirnar. Reglunni um hæfilega
fjarlægð hefur þó ekki verið fylgt eftir á ýmsum sviðum. Forstöðumenn stórra
menningarstofnana eru skipaðir af ráðherra og kvartað hefur verið yfir frændhygli í
embættaveitingum og pólitískum ákvörðunum (Duelund, 2003c: 505).

Í Bretlandi, þaðan sem Regla hæfilegrar fjarlægðar er upprunnin, eru listráðin valdaminni
en á Norðurlöndunum. Módel Norðurlandanna hefur sérstöðu að því leyti að
listamennirnir sjálfir hafa nokkur ítök í ráðunum. Norræna módelinu hefur verið lýst sem
eins konar samvinnulíkani þar sem listamenn og fulltrúar frá menningarstofnunum
setjast niður með fulltrúum stjórnvalda og sérfræðingum menningarmála (Duelund,
2003c: 508).

2.3 REKSTUR SJÁLFSEIGNARSTOFNANA
Nákvæma skilgreiningu á hugtakinu sjálfseignarstofnun er hvorki að finna í lögum um
sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1988 né í lögum
um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, nr. 33/1999 (Lög um sjóði og
sjálfseignarstofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá nr. 19/1988 og Lög
um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur nr. 33/1999).

Í Yfirliti um sjóði og sjálfseignarstofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá
má sjá eftirfarandi klausu um sjálfseignarstofnanir.
Það sem einkum greinir sjálfseignarstofnanir frá öðrum lögaðilum er, eins og heitið á þessu
eignarformi ber með sér, að þær eiga sig sjálfar. Eitt mikilvægasta einkennið er að þeir, sem
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hafa látið fé af hendi rakna við stofnun sjálfseignarstofnunar, geta ekki á neinn hátt
endurkrafið hana um framlagið. Stofnfé og aðrir fjármunir, sem renna til
sjálfseignarstofnunar, skulu m.ö.o. innt af hendi með óafturkræfum hætti til þess að verða
notaðir í nánar ákveðnum tilgangi samkvæmt skipulagsskrá (Ríkisendurskoðun, 2011: 4).

Enn fremur segir að:
Annað megineinkenni sjálfseignarstofnana, hvort sem þær starfa skv. lögum nr. 18/1988
eða nr. 33/1999, er að þær skulu lúta sjálfstæðri og óháðri stjórn, sem ein er bær að taka
ákvarðanir um rekstur þeirra og starfsemi, en hvorki stofnendur né einhverjir aðrir. Til þess
að koma í veg fyrir hagsmunatengsl, tryggja fullkominn aðskilnað fjármuna eða eigna
stofnunarinnar frá eignum stofnenda og að öðru leyti undirstrika ótvírætt forræði
stofnunarinnar á eignum sínum, er jafnframt talið að stjórn sjálfseignarstofnunar þurfi að
vera óháð stofnendunum (Ríkisendurskoðun, 2011: 4).

Íslenska óperan er sjálfseignarstofnun og samkvæmt samþykktum hennar gilda lög nr.
33/1999 um rekstur sjálfseignarstofnana sem stunda atvinnurekstur um það sem ákvæði
samþykktanna ná ekki til.

Árið 2000 var nýtt skipulag samþykkt á aðalfundi Styrktarfélags Íslensku óperunnar og
þær breytingar voru svo staðfestar endanlega af dóms- og kirkjumálaráðuneytinu í
byrjun árs 2001. Þær breytingar voru gerðar til að fella formlegan ramma að lögunum
um sjálfseignarstofnanir og til að skerpa og einfalda stjórnun og skipulag Íslensku
óperunnar.

Áður fór aðalfundur Styrktarfélags óperunnar með æðsta vald í málefnum hennar og bar
ábyrgð á rekstrinum. Hann kaus stjórn Óperunnar sem réði milli aðalfunda.
Styrktarfélagið skipaði einnig fulltrúaráð, nokkurs konar heiðursmannaráð.
Í breytingunum fólst að Styrktarfélagið var lagt niður og Vinafélag Íslensku óperunnar
stofnað. Vinafélagið hefur það að markmiði að efla og styðja starfsemina en ber ekki
ábyrgð á rekstrinum. Vinafélagið sér einnig um fræðslu- og kynningarstarf fyrir
félagsmenn sína og almenning. Ákveðið var að stofna nýtt fulltrúaráð, sem
styrktarfyrirtæki urðu sjálfkrafa aðilar að. Fulltrúaráðið var skipað fulltrúum frá þeim
fyrirtækjum, stofnunum og einstaklingum sem tóku þátt í rekstri Íslensku óperunnar
með samningsbundnum hætti. Stjórn Íslensku óperunnar skal skipuð fimm mönnum;
tveimur sem Vinafélagið tilnefnir og þremur sem fulltrúaráðið tilnefnir (Bjarni
Daníelsson, 2001: 26).
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3

AÐ FERÐA FRÆÐ I
Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Gerð er grein fyrir
þátttakendum rannsóknarinnar, hönnun hennar og rannsóknaraðferð lýst. Fjallað er um
aðgengi að gögnum, réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar og stöðu rannsakanda.

3.1 ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR
Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir vegna starfa sinna fyrir Íslensku óperuna til að
fá sem ítarlegastar upplýsingar fyrir ritgerðina frá fyrstu hendi. Bæði núverandi
óperustjóri og fyrrverandi óperustjórar og fjármálastjóri voru boðin og búin að veita
umbeðnar upplýsingar.

3.2 HÖNNUN Á RANNSÓKN
Rannsóknin er eigindleg (e. qualitative) tilviksrannsókn og tekin voru hálfopin viðtöl (e.
semi structured interviews) við viðmælendur, auk þess sem grúskað var í gömlum
greinum í dagblöðum og Óperublaðinu, einnig var leitað fanga í þingskjölum og lögum,
aðsóknartölur skoðaðar og upplýsinga var einnig aflað hjá fjármálastjóra Íslensku
óperunnar.

3.3 LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ
Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study) og byggir á upplýsingum úr íslenskum
prentmiðlum, til að mynda Óperublaðinu sem gefið var út af Styrktarfélagi Íslensku
óperunnar (sem síðar varð Vinafélag Íslensku óperunnar) frá árinu 1987 til ársins 2005.
Fjárframlögum hins opinbera verða gerð skil og framlög annarra aðila skoðuð sem og
tölur um sýningafjölda og aðsókn. Hálfopin viðtöl (e. semi structured interview) eru tekin
við Stefán Baldursson, óperustjóra Íslensku óperunnar og Garðar Cortes og Bjarna
Daníelsson, fyrrverandi óperustjóra til að styðja rannsóknina enn frekar.

Í eigindlegum rannsóknum eru til nokkrar tegundir af viðtölum en í þessari rannsókn eru
tekin hálfopin viðtöl (e. semi structured interviews). Það er ekki notast við spurningalista
heldur er viðfangsefnið skoðað og spurningar hafðar til hliðsjónar til að halda viðtalinu
saman. Viðmælandinn fær að nota sín eigin orð og gera grein fyrir því sem honum finnst
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áhugavert og merkilegt og greinir þannig frá sinni eigin upplifun, tilfinningu og
skoðunum. Rannsakandinn leggur ekki mat á veruleika þátttakenda heldur leggur
áherslu á að setja sig í spor þeirra og reynir að öðlast skilning á því hvernig
þátttakendurnir skynja og upplifa hlutina (Esterberg, 2002: 87).

Kosturinn við að nota þessa nálgun í viðtölunum er sá að það þjónar markmiðum
rannsóknarinnar að fá sem skýrasta mynd af starfsemi Íslensku óperunnar og
viðmælendurnir geta á þennan hátt greint frá sinni upplifun með sínum orðum.
Rannsakandinn fær þá dýpri skilning á þeim viðhorfum sem eru til staðar.

Viðtölin voru ekki þemagreind sem slík heldur einungis notuð til að bæta við
upplýsingum og til að styðja við heimildir og gögn sem til eru um Íslensku óperuna.

Rannsakandi vill taka fram að þó að hefðbundin þemagreining hafi ekki verið gerð var
fljótlegt að koma auga á að eitt og sama undirliggjandi þemað er gegnumgangandi bæði
í þeim viðtölum sem tekin voru og í öðrum þeim gögnum og heimildum sem farið var í
gegnum um Íslensku óperuna. Þemað er skortur á fjármagni til reksturs hennar. Alveg
frá stofnun og til dagsins í dag hefur Óperan þurft á meira fjármagni að halda heldur en
í boði hefur verið og staðan oft verið ansi erfið.

3.4 AÐGENGI AÐ GÖGNUM
Rannsakandi þekkir ágætlega til fyrrverandi og núverandi óperustjóra og hefur sungið í
Íslensku óperunni í starfstíð þeirra allra. Efni prentmiðla er auðvelt að nálgast til dæmis
í gegnum timarit.is eða vefsíður fjölmiðlanna sjálfra. Rannsakandi sjálfur og
vinahópurinn luma á þó nokkrum árgöngum af Óperublaðinu og það er einnig að finna
á bókasöfnum. Mikið af upplýsingum er einnig að finna á vef Alþingis og ráðuneytanna.

3.5 RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR
Rannsakandi gætir þess að bæði innra réttmæti (e. internal validity) og ytra réttmæti (e.
external validity) sé til staðar.
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Eins og eigindlegar rannsóknir eru byggðar upp er aldrei hægt að alhæfa heldur gefa
niðurstöðurnar einungis vísbendingar og dýpri innsýn.

3.6 STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG SIÐFERÐILEG ÁLITAEFNI
Hér er ekki um leyfisskylda rannsókn að ræða en rannsakandi sagði núverandi
óperustjóra frá rannsókninni um það leyti sem hún hófst og eins og sjá má hafa allir
óperustjórarnir tekið þátt í henni með því að taka vel í beiðni um viðtöl og gefa
greinargóðar upplýsingar í þeim. Rannsakandi telur að það séu ekki sérstök siðferðileg
álitamál varðandi rannsóknina önnur en þau sem snúa að rannsakandanum sjálfum
varðandi það að viðhafa öll þau góðu vinnubrögð sem fylgja skulu rannsókn af þessu tagi.

Rannsakandi hefur starfað nokkuð lengi við Íslensku óperuna sem kórsöngvari og hefur
að sjálfsögðu skoðanir á þeim aðferðum og þeirri nálgun sem notuð hefur verið við
rekstur Óperunnar hvað varðar ýmis atriði en leitast við að blanda þeim ekki saman við
úrvinnslu gagna og heimilda.

20

Íslenska óperan

4

Í S L E N SKA Ó P E RAN – F O R T ÍÐ O G N Ú T ÍÐ
Í þessum kafla verður stiklað á stóru um Garðar Cortes, stofnanda Íslensku óperunnar
og farið lauslega yfir sögu Óperunnar frá stofnun.

4.1 ELDSÁLIN GARÐAR CORTES
Samkvæmt Íslenskri orðabók (Mörður Árnason, 2002: 274) að þá er eldhugi (eldsál)
maður fullur eldmóðs og hrifningar. Eldmóður er svo sagður eldlegur áhugi eða ákafur
áhugi.

Það er ekki hægt að skrifa um Íslensku óperuna nema minnast á eldsálina Garðar Cortes
sem átti hugmyndina og frumkvæðið að því að setja Íslensku óperuna á fót.

Garðar Cortes (munnleg heimild 20. nóvember 2014) átti á sínum tíma hugmyndina að
stofnun Íslensku óperunnar. Á sama hátt og Söngskólinn í Reykjavík varð til, af þörf og
hugsun, varð Íslenska óperan til. Starfsvettvang skorti fyrir þá söngvara sem Söngskólinn
útskrifaði. Það voru allt aðrir tímar þá og í minningunni voru hlutirnir bara framkvæmdir
og því varð Óperan til.

Til að framkvæma hugmyndina um Íslensku óperuna þurfti mikinn eldmóð og var Garðar
sjálfur þar fremstur í flokki árum saman. Hann þáði engin laun sem óperustjóri lengi
framan af. Að sjálfsögðu var hann ekki einn að störfum og hafði með sér hóp af góðu
fólki sem vann mikið starf við uppbyggingu Íslensku óperunnar fyrstu árin. Á engan er
hallað þó minnst sé sérstaklega á Ólöfu Kolbrúnu Harðardóttur söngkonu í því sambandi
en hún vann mjög ötullega að þeirri uppbyggingu. Hún bæði söng öll helstu
sópranhlutverkin í þeim óperum sem settar voru upp og starfaði sem óperustjóri þann
tíma sem Garðar Cortes stjórnaði óperunni í Gautaborg.

Tímarnir hafa breyst mikið á ekki lengri tíma og við höfðum mikið lánstraust í bönkum og ég
fór og talaði við bankastjórana og fékk milljónir í lán út á andlitið. Það var ekkert vesen og
ég skynjaði þetta sem „good will“. Við áttum enga peninga en við borguðum söngvurunum
alltaf eitthvað. Ef við hefðum beðið eftir að eiga peninga fyrir sýningum þá hefðum við aldrei
gert neitt, ég meina Aida, Trovatore og allar þessar sýningar (Garðar Cortes, munnleg
heimild 20. nóvember 2014).
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Garðar Cortes hætti sem óperustjóri árið 1999 og er nú eins og hann hefur verið frá
upphafi, skólastjóri Söngskólans í Reykjavík.

4.2 SAGA ÍSLENSKU ÓPERUNNAR
Íslenska óperan er sjálfseignarstofnun, formlega stofnuð 3. október 1980 en tveimur
árum áður, haustið 1978 hafði áhugafólk um óperuflutning stofnað með sér félag sem
kallað var Íslenska óperan. Óperan I Pagliacci var fyrsta verkefni þess félags en hún var
frumsýnd í Háskólabíói í mars 1979. Efnuð reykvísk hjón, þau Sigurliði Kristjánsson og
Helga Jónsdóttir, ánöfnuðu hárri fjárhæð til menningarmála og sjötta grein erfðaskrár
hjónanna var eftirfarandi: Hlut okkar í fyrirtækinu Silli og Valdi, hér í borg, sem var
helmingur, skal ráðstafað svo sem hér greinir: Andvirði eignarhluta okkar í fyrirtækinu
skal varið til, menningarmála á sviði leiklistar, málaralistar, sönglistar og raunvísinda
sem með beinum fjárframlögum til leikhúsbygginga, óperuhússbyggingar í Reykjavík,
listasafnsbygginga, styrkjum til efnalítilla stúdenta með góða námshæfileika, er einkum
leggja stund á raunvísindanám, til stuðnings nýjungum í læknisfræði, sérstaklega á sviði
heila- og hjartaskurðaðgerða, o.s.frv.
Skiptastjórar dánarbús hjónanna ákváðu að Íslenska óperan væri verðugur kandídat
fjórðungs þeirrar gjafar sem renna átti til óperuhússbyggingar í Reykjavík. Þessi veglegi
arfur nægði þó ekki til byggingar óperuhúss en þann 24. október 1981, á fyrsta aðalfundi
Íslensku óperunnar var tekin ákvörðun um að kaupa Gamla bíó og húsnæðið var
formlega afhent 5. nóvember sama ár. Fyrsta óperuuppfærslan, Sígaunabaróninn var
svo frumsýnd í Gamla bíói 9. janúar 1982 (Guðrún Vilmundardóttir, 1997: 6-9).

Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan I Pagliacci var sett upp og sýningar Óperunnar
eru orðnar um 80 talsins (sjá viðauka I). Hún hefur einnig staðið fyrir hundruðum tónleika
og tónlistarviðburða. Allt frá stofnun Íslensku óperunnar hefur fjárhagurinn verið nokkuð
þröngur eins og algengt er með menningarstofnanir.

Árið 1988 unnu Íslenska óperan og Þjóðleikhúsið saman að uppsetningu á Ævintýrum
Hoffmanns og voru menn ánægðir með hvernig til tókst með samstarfið. Í kjölfarið var
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ekki spurning um hvort frekara samstarf ætti að vera til staðar heldur hvernig (Árni
Tómas Ragnarsson, 1988: 3).

Tvisvar eftir þetta hafa verið settar upp óperusýningar í samstarfi Íslensku óperunnar og
Þjóðleikhússins ásamt Listahátíð og Sinfóníuhljómsveit Íslands.

Árið 1994 unnu Íslenska óperan, Þjóðleikhúsið, Sinfóníuhljómsveit Íslands, Listahátíð í
Reykjavík og Wagnerhátíðin í Bayreuth saman að sýningu á styttri útgáfu á
Niflungahringnum með tengitextum Þorsteins Gylfasonar. Hugmyndina að því að setja
upp þessa sérstæðu sýningu átti sonarsonur Wagners, Wolfgang Wagner og hafði hann
yfirumsjón með þróuninni, bæði vali atriða og vali listamanna („Niflungahringurinn
fluttur“, 1994: B19).

Árið 2002 var í fyrsta sinn sett upp Wagnerópera í fullri lengd á Íslandi. Það var
Hollendingurinn fljúgandi og stóðu fjórar af stærstu listastofnunum þjóðarinnar, Íslenska
óperan, Þjóðleikhúsið, Sinfóníuhljómsveit Íslands og Listahátíð í Reykjavík saman að
þeirri uppfærslu. Óperan lagði til alla söngvara, Þjóðleikhúsið aðstöðu til sviðssetningar
og listræna stjórnendur, Sinfóníuhljómsveitin lagði til hljómsveitina og Listahátíð lagði
fram fasta upphæð og annaðist innlenda og erlenda kynningu á verkefninu. Sérstakur
kostunaraðili var Landsbanki Íslands (Jóhanna K. Jóhannesdóttir, 2002: 4).

Þegar hafist var handa við að undirbúa samstarf menningarstofnananna var strax
markmiðið að setja upp óperu. Hollendingurinn var valinn, hún er stysta ópera Wagner
með aðgengilegri tónlist og þekktum söngatriðum. Sögusviðið er hafið, sjómennskan,
draugar og ævintýri, umfjöllunarefni sem ekki er Íslendingum ókunnugt (Bergþóra
Jónsdóttir, 2002: 8).

Garðar Cortes var í forsvari fyrir það fólk sem stofnaði Íslensku óperuna og gegndi starfi
óperustjóra til ársins 1999. Eldsálin og frumkvöðullinn, Garðar Cortes á mikinn heiður
skilinn fyrir dugnað sinn og elju við stofnun og rekstur Íslensku óperunnar. Arfurinn frá
Sigurliða og Helgu gerði auðvitað gæfumuninn varðandi fast húsnæði fyrir reksturinn.
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Arfurinn gerði þann gæfumun að Íslenska óperan eignaðist heimili og það var sama
hvaða skakkaföll dundu yfir að þá var heimili Óperunnar alltaf til staðar (Garðar Cortes,
munnleg heimild 20. nóvember 2014).

Árið 1999 tók Bjarni Daníelsson við starfi óperustjóra og um leið var Gerrit Schuil ráðinn
sem listrænn stjórnandi. Bergþóra Jónsdóttir (2000: 46) skrifar grein í Morgunblaðið og
lýsir því hvað það hafi verið góðar fréttir að heyra að þeir Bjarni og Gerrit hefðu verið
ráðnir til starfa. Stöðnunar hefði verið farið að gæta og veturinn 1999-2000 hafi
starfsemi Óperunnar markað tímamót í íslensku tónlistarlífi. Hún lýsti í sömu grein þeim
vondu fréttum að starfi listræns stjórnanda hafi verið breytt á tímabilinu í listrænan
ráðunaut og Gerrit svo hætt störfum. Hún vill fá svör frá stjórn Óperunnar um hvernig
skipurit Óperunnar hafi verið hugsað þegar þeir voru ráðnir til starfa.

Þegar Bjarni hóf störf var búið að segja upp öllu starfsfólki Óperunnar og skuldirnar voru
um það bil 100% af ársveltu. Sótt var um þreföldun á framlagi frá ríkinu en samið var um
tvöföldun og starfsfólkið endurráðið og starfsemin fór aftur af stað. En þegar ríkið jók
framlög sín drógu einkaaðilar sig til baka og framlög frá þeim lækkuðu. Áður höfðu
margir aðilar látið peninga af hendi rakna, ekki háar upphæðir en þær söfnuðust saman.
Á þessum tíma voru markaðsdeildir fyrirtækja að verða til og Óperan lagði mikla vinnu í
að afla styrktaraðila en hafði ekki alveg erindi sem erfiði. Upplifunin var sú að fyrirtækin
vildu fá mikið fyrir lítið (Bjarni Daníelsson, munnleg heimild 6. mars 2015).

Bjarni Daníelsson („Tvöföldun ríkisframlags“, 2001: 20) segir að um 60% af
rekstrartekjum Óperunnar komi frá ríkissjóði, 10% frá fyrirtækjum í atvinnulífinu og að
30% komi frá Óperunni sjálfri fyrst og fremst í gegnum sölu aðgöngumiða.

Bjarni gerði áætlun sem byggði á því að fjölga smærri verkefnum, en reynt yrði að halda
stærri verkefnum inni, helst tvisvar á ári. Þess á milli yrðu verkefni, smærri í sniðum, sem
hægt væri að fara með út á land og þannig nýta betur fastráðna söngvara og
tónlistarfólk. Fókusinn var alltaf á óperuflutning (Bjarni Daníelsson, munnleg heimild 6.
mars 2015).

24

Íslenska óperan

Þann 27. ágúst 2001 var undirritaður fastráðningarsamningur við Ólaf Kjartan
Sigurðarson söngvara, sá fyrsti sinnar tegundar hér á landi (Margrét Sveinbjörnsdóttir,
2001: 18).

Í framhaldi af honum var svo skrifað undir fjóra aðra samninga og störfuðu um tíma fimm
fastráðnir söngvarar við Óperuna. Fyrir utan Ólaf Kjartan voru það Davíð Ólafsson bassi,
Hulda Björk Garðarsdóttir sópran, Sesselja Kristjánsdóttir mezzósópran og Jóhann
Friðgeir Valdimarsson tenór. Árin 2005 og 2006 voru engir fastráðnir söngvarar við
Íslensku óperuna.

Árið 2007 var svo Ágúst Ólafsson barítónsöngvari fastráðinn til eins og hálfs árs að
Íslensku óperunni („Ágúst Ólafsson fastráðinn“, 2007: 21).

Garðar Cortes (munnleg heimild 20. nóvember 2014) segir að hugmyndin um
fastráðningu söngvara hafi verið mjög göfug en vanhugsuð þar sem það var fjárvana
fyrirtæki sem fastréði söngvarana en ekki ríkið.

Kurt Kopecky var ráðinn sem tónlistarstjóri við Íslensku óperuna til þriggja ára, frá 1.
október 2003.

Kurt var svo endurráðinn árið 2006 og starfaði við Íslensku óperuna til 31. ágúst 2009.
Daníel Bjarnason starfaði svo í hálfu starfi sem tónlistarstjóri 2011-2012 og Guðmundur
Óli Gunnarsson er nú í hálfu starfi sem tónlistarstjóri við Íslensku óperuna og hefur verið
síðan 2013 (Stefán Baldursson, munnleg heimild 12. mars 2015).

Það var mikið happ fyrir Íslensku óperuna að fá Kurt sem tónlistarstjóra því hann gegndi
hlutverki heillar tónlistardeildar, var allt í senn listrænn ráðgjafi, hljómsveitarstjóri,
píanóleikari og „coach“ og gerði það vel (Bjarni Daníelsson, munnleg heimild 6. mars
2015).

En Adam var ekki lengi í Paradís því við framlengingu á samningi við ráðuneytið var
strikað út ákvæði um verðbætur á framlagið. Fyrri samningur kvað á um verðbætur á
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framlag ríkisins eins og Þjóðleikhúsið fær á sín framlög og í þeirri verðbólgu sem var til
staðar á þessum árum þýddi þetta í rauninni næstum því að þriðja árið var klippt aftan
af samningnum. Óperan þurfti að uppfylla skilyrði samningsins að setja á svið tvær stórar
eða meðalstórar sýningar á ári, skipuleggja tónleika, fræðslustarfsemi og fleira sem ekki
var árennilegt í ljósi skorts á fjármagni (Bjarni Daníelsson, munnleg heimild 6. mars
2015).

Íslenska óperan starfrækti Óperustúdíó Íslensku óperunnar á árunum 2004-2008 og árin
2005-2008 stóð Íslandsbanki/Glitnir að verkefninu með Óperunni. Í Óperustúdíóinu
gafst söng- og tónlistarnemum kostur á að taka þátt í óperuuppfærslum undir
handleiðslu starfandi listamanna.

„Annars vegar er ætlunin að veita tónlistarnemum og þá sérstaklega söngnemendum,
raunhæfa reynslu af starfi í óperuhúsi.“ Hins vegar segir Bjarni að ætlunin með
Óperustúdíóinu sé að setja upp og kynna lítið þekktar eða nýjar og framandi óperur sem
ólíklegt er að yrðu settar á svið að öðrum kosti hér á landi. „Það skiptir ekki höfuðmáli fyrir
reynslu þátttakenda hvaða óperu er verið að sviðsetja, en það skiptir máli fyrir framtíð
óperulistar á Íslandi að nota þetta tækifæri til kynningar á lítt þekktum verkum
óperubókmenntanna“ (Apótekarinn, 2005).

Bjarni Daníelsson (munnleg heimild 6. mars 2015) segist vera mjög stoltur af
Óperustúdíóinu. Sýningarnar hafi náð til margra, margir hafi sótt sýningarnar sem voru
jafnvel að koma í fyrsta sinn í Óperuna og það hafi verið sárt að sjá á eftir
Óperustúdíóinu.

Stefán Baldursson tók svo við starfi óperustjóra árið 2007 og gegnir því starfi enn. Eins
og þegar Bjarni Daníelsson tók við var fjárhagsstaða Íslensku óperunnar ekki góð þegar
Stefán kom til starfa.

Í kjölfarið kom svo efnahagshrunið 2008 og framlag til Íslensku óperunnar var skorið
niður um 25% og hefur ekki hækkað síðan (Stefán Baldursson, munnleg heimild 30.
september 2014).
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Við það breyttust kringumstæður mikið og það þrengdi að á mörgum vígstöðvum.
Aðsókn að Óperunni hafði ekki verið nógu góð og ákveðið var að snúa þeirri þróun við
meðal annars með því að sýna þekktar óperur sem draga áhorfendur að. Þó var ekki um
hefðbundnar gamaldags uppsetningar að ræða heldur boðið upp á ferskar og nýstárlegar
sýningar sem sýndu að formið er lifandi. Einnig var staðið fyrir smærri verkefnum sem
ekki kostuðu mjög mikið, svo sem hádegistónleikum þar sem ungir söngvarar fengu
tækifæri til að öðlast sviðsreynslu (Stefán Baldursson, munnleg heimild 12. mars 2015).

Ég setti mér það markmið þegar ég kom til starfa hjá Óperunni að nýta til fulls sérstöðu
óperuformsins, sem er leiksviðið og leikurinn undir stjórn snjallra leikhúslistamanna.
Auðvitað er mikilvægt að söngur og hljóðfæraleikur séu í hæsta gæðaflokki en það sem
skiptir ekki síður máli er sviðsleg útfærsla og að söngvararnir geti leikið. Ópera er leikhús!
Það er það sem greinir hana frá öðrum tegundum tónlistar (Vilhjálmur A. Kjartansson, 2015:
27).

Í kjölfar efnahagshrunsins tóku ríki og borg yfir byggingu Hörpu, tónlistar- og
ráðstefnuhúss og leitað var til Óperunnar um flutning í Hörpu. Eftir vangaveltur þar um
og að áeggjan menntamálaráðuneytis gerði Íslenska óperan 5 ára samning um flutning í
Hörpu í trausti þess að stjórnvöld myndu skapa henni rekstrargrundvöll í nýja húsinu. Því
miður hefur það ekki gengið eftir. Ástandið er enn ískyggilega erfitt og lífróður er róinn
dag hvern til að reyna að ná endum saman (Stefán Baldursson, munnleg heimild, 29.
mars 2014).

Árið 2011 var starfsemi Íslensku óperunnar flutt úr Gamla bíói í Hörpu og fyrsta
óperusýningin þar var frumsýnd 22. október það ár, Töfraflautan eftir W.A. Mozart.
Síðan þá hafa verið settar upp stórar og glæsilegar sýningar í Eldborgarsal Hörpu sem
eru til mikils sóma fyrir Íslensku óperuna og hafa vakið athygli bæði hérlendis og erlendis.

Íslenska óperan leigði út Gamla bíó fyrst eftir flutningana í Hörpu en það var svo selt árið
2014.

Starf óperustjóra, Stefáns Baldurssonar hefur nú verið auglýst laust til umsóknar en hann
hyggst hætta störfum í vor.
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Stefán segir í viðtali í Morgunblaðinu 2. mars 2015 að þjóðfélagið hafi ekki efni á að
styrkja ekki list og framlag til Óperunnar þyrfti að vera mun hærra til að hægt væri að
halda úti reglulegri óperustarfsemi. Hins vegar hafi Óperan náð að festa sig í sessi í
Hörpu, aðsókn hafi aukist verulega og sýningarnar sem Óperan setji upp í Hörpu hafi
sætt tíðindum í menningarlífinu. Þeim hafi verið hrósað af almenningi, gagnrýnendum
og í alþjóðlegum óperutímaritum hafi verið borið lof á þær (Vilhjálmur A. Kjartansson,
2015: 27).
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5

MÁLÞ ING
Í gegnum tíðina hafa nokkur málþing verið haldin um Íslensku óperuna og framtíð
hennar. Í nóvember 2001 var haldið málþing um stöðu hennar, framtíð og
framtíðarhúsnæði.

Í nóvember 2005 var boðað til málþings þar sem hvatinn var annars vegar tillaga Gunnars
I. Birgissonar bæjarstjóra í Kópavogi um að byggja hús fyrir Íslensku óperuna á
Borgarholtinu í Kópavogi og hins vegar samkeppnisniðurstöður og áætlanir um byggingu
tónlistar- og ráðstefnumiðstöðvar við Austurhöfn. Þetta var hvort tveggja talið geta haft
afgerandi áhrif á framtíð Íslensku óperunnar (Dagskrá starfsársins 2005-2006, 2006).

Hér verður til umfjöllunar málþing sem höfundur sat síðastliðinn vetur í Kaldalóni í
Hörpu.

5.1 MÁLÞING UM FRAMTÍÐ ÓPERUFLUTNINGS Á ÍSLANDI
Uppsetning Íslensku óperunnar á óperunni Ragnheiði eftir Gunnar Þórðarson við texta
Friðriks Erlingssonar sem frumsýnd var 1. mars 2014 beindi kastljósinu að
óperulistforminu og var blásið til málþings um framtíð óperuflutnings á Íslandi í Kaldalóni
í Hörpu þann 29. mars sama ár. Þetta var mjög athyglisvert málþing fyrir áhugafólk um
óperuflutning á Íslandi þar sem fram komu hin ýmsu sjónarmið. Málþingið var
samstarfsverkefni eftirtalinna aðila:
Félags

íslenskra

tónlistarmanna-klassískrar

deildar

FÍH,

Félags

íslenskra

hljómlistarmanna, Íslensku óperunnar, Tónskáldafélags Íslands, Hörpu og Félags
íslenskra söngkennara.

Til málþingsins var boðið með eftirfarandi texta:
Málþinginu er ætlað að gefa okkur kost á að skoða stöðu Íslensku óperunnar í núverandi
umhverfi og ekki síður að fá mynd af grasrótarstarfsemi óperufólks á Íslandi. Bæði málefnin
eru mikilvæg og staðan á margan hátt erfið. Ólíklegt er að öll vandamál leysist með einu
málþingi. Hinsvegar hefur kastljósinu nú verið beint að óperulistforminu við góðan árangur
uppfærslunnar á óperunni Ragnheiði og ástæða til að nýta sér þann meðbyr. Góð mæting
þeirra sem stunda óperulistina hér á landi gæti orðið vísir að nýrri samstöðu innan
greinarinnar og því haft jákvæð áhrif á framtíð hennar (Málþing um framtíð óperuflutnings
á Íslandi, 2014).
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Með framsöguerindi á málþinginu voru: Gunnar Guðbjörnsson söngvari, Stefán
Baldursson óperustjóri, Hildigunnur Rúnarsdóttir tónskáld, Hörn Hrafnsdóttir söngkona,
Garðar Cortes, skólastjóri Söngskólans í Reykjavík og fyrrverandi óperustjóri, Daníel
Bjarnason, tónskáld og hljómsveitarstjóri og Arnbjörg María Danielsen, kúrator og
listrænn stjórnandi. Bæði Daníel Bjarnason og Arnbjörg María Danielsen sem voru
fulltrúar unga fólksins á málþinginu, fluttu að mati höfundar mjög áhugaverð erindi um
framtíð óperuflutnings.

Daníel Bjarnason (munnleg heimild 29. mars 2014) ræddi meðal annars um samband
tónskálda og söngvara og samband óperuhúsa við nýja möguleika tækninnar. Til að
tónskáldin geti skrifað vel og sannfærandi fyrir óperusöngvara þurfi þau að heillast af og
hafa skilning og þekkingu á rödd óperusöngvarans, sem sé háþróað hljóðfæri.
Óperulistformið sé að þróast og eigi að gera það. Tónskáld séu farin að blanda saman
elektróník og lifandi flutningi. Óperuhús, söngvarar, hljómsveitir og tónskáld þurfi að
vera sveigjanleg til að búa til allar gerðir af óperum sem rúmi ólíka stíla og ýmsa tækni.
Menn megi ekki einskorða sig við fyrirfram ákveðna hugmynd um hvað ópera eigi að
vera.

Arnbjörg María Danielsen (munnleg heimild 29. mars 2014) talaði um að í dagskrá
norrænu óperuhúsanna mætti greina efnisskrárstöðnun (e. repertoire stagnation) sem
sé í mótsögn við nýstárlegan arkitektúr þeirra og einnig í ósamræmi við hugmyndafræði
norrænnar menningarpólitíkur um nýsköpun og sjálfstæða listræna stefnu. Ópera þrífist
á dirfsku og nýsköpun og það sé betra að tekist sé á um óperu en að lognmolla og
afskiptaleysi ríki. Menn séu á rangri leið ef hið fyrirsjáanlega sé borið á borð. Nýsköpun,
endurnýjun og kraftmikil skoðanaskipti um innihald og form sé lykillinn að framtíð
óperunnar.

Í pallborði voru svo: Magnús Ragnarsson frá mennta- og menningarmálaráðuneyti,
Arnbjörg María Danielsen, kúrator og listrænn stjórnandi, Daníel Bjarnason, tónskáld og
hljómsveitarstjóri, Halldór Guðmundsson framkvæmdastjóri Hörpu, Loftur Erlingsson frá
Félagi íslenskra söngkennara, Júlíus Vífill Ingvarsson stjórnarformaður Íslensku
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óperunnar og Arna Kristín Einarsdóttir framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Í
framhaldi var stofnaður vinnuhópur og á þar til gerðri Facebooksíðu fara fram umræður
söngvara og áhugamanna um framtíð óperuflutnings á Íslandi.
Þar hafa komið inn nokkuð mörg innlegg síðustu mánuði og áhugavert er að fylgjast með
þeim umræðum sem þar fara fram.

Það sem helst hefur vakið athygli rannsakanda eru umræður sem tengjast veitingu
starfslauna og styrkja á borð við starfslaun listamanna, fjárveitingar úr Tónlistarsjóði og
menningarstyrki Reykjavíkur en í þeim tilfellum fær listformið ópera nær engan
hljómgrunn. Nokkrar nýjar íslenskar óperur eru tilbúnar til flutnings en fjármagn vantar
til að setja þær upp. Einnig hafa skapast talsverðar umræður í tengslum við áhuga fólks
á að endurvekja Óperustúdíó.
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6

GRE IN IN G
Hér á eftir fer greining úr viðtölum og annarri gagna- og heimildaöflun rannsakanda.

6.1 AÐKOMA RÍKISINS OG STYRKTAR-/KOSTUNARAÐILA
Ágúst Einarsson (2012: 96-97) segir að það sé hægt að færa margvísleg rök fyrir stuðningi
við menningu frá stjórnvöldum. Stuðningurinn sé þó alltaf álitamál. Hann skiptir þessum
röksemdum í sjö flokka, hagfræði, menningu, atvinnu, byggðamál, menntun, landafræði
og opinber fjármál. Hagfræðileg rök fyrir stuðningi stjórnvalda eru nokkur, til dæmis er
talað um verðleikavörur eða verðleikagæði (e. merit good) sem auðga samfélagið og
ávinningurinn sem þær hafa í för með sér mælist ekki endilega í verði. Markaðurinn einn
ræður ekki við framboðið því eftirspurnin er ekki það mikil og þá koma stjórnvöld inn til
að styrkja framleiðsluna.

Bjarki Valtýsson (2011: 181) segir að þó jákvætt sé að menning og listir séu í auknum
mæli tekin alvarlega með aukinni áherslu á hagfræðileg áhrif, sérstaklega hjá
efnahagslegum og pólitískum ráðamönnum, þá geti það leitt til þess að einblínt sé á
hagfræðilega þáttinn og sá menningarlegi sé látinn sitja á hakanum af aðilum
markaðarins. Það geti orðið til þess að menningu og listum sé gerður hálfgerður
bjarnargreiði með auknu fjármagni og fjölmiðlaumfjöllun en slík mótsögn lýsi litlum
þroska í samskiptum atvinnulífs og menningar- og listageirans. Þar sem atvinnulífið vill
oft fá mikið fyrir lítið.

Virði þess sem fyrirtækin vilja fá er hærra en sem nemur þeirri fjárhæð sem þau leggja
til. Það er í samræmi við það sem bæði Stefán Baldursson og Bjarni Daníelsson sögðu í
viðtölum við rannsakanda.

Eigi atvinnulífsunglingurinn að vaxa úr grasi verður hann að líta á menningu og listir út frá
formerkjum þeirra í stað þess að horfa til skjóts gróða og jákvæðrar ímyndarsköpunar.
Menningarstofnanir verða einnig að fá betri samningsstöðu, því ef þær verða sífellt háðari
fjármagni að utan verða þær að sætta sig við kröfur þeirra sem fjármagnið veita. Tvennt
þarf til að koma á kjörjafnvægi milli þessara aðila: annars vegar hugarfarsbreytingu hjá
aðilum atvinnulífsins og hins vegar betri fjárhagslegar stoðir menningarstofnana, svo þær
verði ekki að kokgleypa alla beitu, hversu rýr sem hún kann að vera (Bjarki Valtýsson, 2011:
181).

32

Íslenska óperan

Í eftirfarandi töflunni má sjá þær upphæðir sem Íslenska óperan hefur fengið frá ríkinu
frá árinu 2005 á verðlagi hvers tíma. Upphæðin sem Íslenska óperan fær er ekki háð
verðlagsbreytingum (Þorgerður Gylfadóttir, munnleg heimild 17. febrúar 2015).

Tafla 1 Fjárframlög frá ríkinu til Íslensku óperunnar

Ár

Upphæð

2005

168.700.000

2006

175.600.000

2007

175.700.000

2008

175.700.000

2009

175.700.000

2010

140.600.000

2011

133.600.000
7.000.000
15.000.000

2012

130.900.000

2013

130.900.000
25.000.000

2014

130.900.000

2015

130.900.000

Skýring

Viðbótarframlag
Framlag v/flutninga í Hörpu

Greiðsla til að greiða niður skuldir

20.000.000

Viðbótarframlag á fjárlögum

20.000.000

Viðbótarframlag á fjáraukalögum

Ákvörðun um ofangreind viðbótarframlög á fjárlögum má sjá í þingskjölum bæði fyrir
árin 2013 og 2015.

Íslensku óperunni er árið 2013 veitt 25 milljón króna tímabundin hækkun vegna
viðvarandi fjárhagserfiðleika um árabil. Ætlunin er að létta á skuldastöðunni og leita
varanlegra lausna á fjárhagsvandanum (Fjárlög 2013).

Árið 2015 fær Íslenska óperan 20 milljónir króna í tímabundið framlag vegna
rekstrarerfiðleika (Fjárlög 2015).
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Fyrir hrun voru þó nokkur einkafyrirtæki í hópi styrktaraðila Óperunnar en í dag styrkir
einungis eitt fyrirtæki Óperuna og það er TM Software sem hýsir heimasíðu Óperunnar.
Síðustu ár hafa verið gerðar ítrekaðar tilraunir til að fá inn styrktaraðila en því miður
hefur það ekki tekist þrátt fyrir að mikið hafi verið reynt í þeim efnum. Vinafélagið hefur
að sjálfsögðu styrkt Óperuna mikið, en það sér til dæmis um kynningar fyrir sýningar og
hefur fjárfest í búnaði sem Óperuna hefur skort (Stefán Baldursson, munnleg heimild 30.
september 2014).

Í svari mennta- og menningarmálaráðherra við fyrirspurn Sigmundar Ernis Rúnarssonar
má sjá að fjárframlög samkvæmt fjárlögum hafa þróast á eftirfarandi hátt í fimm helstu
menningarstofnunum í Reykjavík (Þingskjal 547, 2012-2013).

Upphæðir í töflu eru í milljónum króna.

Tafla 2 Þróun framlaga ríkisins til fimm helstu menningarstofnana Reykjavíkur

Fjárlög

Fjárlög

Fjárlög

Frumvarp

2010

2011

2012

2013

Listasafn Íslands

162,4

150,9

159,0

195,4

Íslenski
dansflokkurinn
Þjóðleikhúsið

120,4

112,4

118,2

123,6

707,8

644,8

679,7

709,4

Sinfóníuhljómsveit
Íslands
Íslenska óperan

537,6

585,8

712,6

739,1

140,6

133,6

130,9

130,9

Í samanburðarskjali (sjá töflu 3) þar sem borin eru saman framlög til nokkurra
menningarstofnana sem Benedikt Jóhannesson, stærðfræðingur og stjórnarmaður í
Íslensku óperunni tók saman fyrir Óperuna má sjá að framlög til Íslensku óperunnar hafa
á átta ára tímabili verið skorin niður langt umfram það sem gerist hjá öðrum
menningarstofnunum.
Raunlækkun á framlagi til Óperunnar er 45% á meðan raunlækkun til annarra stofnana
er 15-20%. Undantekningin er Sinfóníuhljómsveit Íslands en framlög til hennar hækka
um 43% að raungildi (Benedikt Jóhannesson, 2014).
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Upphæðir í töflu er í milljónum króna.

Tafla 3 Samanburður á framlögum ríkis til nokkurra menningarstofnana
2007

2015

Breyt. í

2007

Raun-

Framlög

%

framr.

hækk./

2015

lækkun

20%

Munur

ef

lækkun

Íslenski dansfl.

107

132

24%

166

-20%

133

-0,3

Ísl. óperan.

176

151

-14%

272

-45%

218

-66,8

Kvikmyndasj.

586

725

24%

908

-20%

726

-1,3

Sinfóníuhlj.sv.

453

1.000

121%

702

43%

561

439,0

Þjóðleikhúsið

610

800

31%

945

-15%

756

43,8

1.932

2.808

45%

2.992

-6%

2.394

414,4

Alls

Í kjölfar efnahagshrunsins var eins og áður segir um mikinn niðurskurð að ræða og til að
bregðast við honum var meðal annars samið við alla fastráðna starfsmenn um skert
starfshlutfall, allt niður í 50%, næstu misseri á eftir (Stefán Baldursson, munnleg heimild
12. mars 2015).

6.2 BREYTINGAR VIÐ FLUTNINGA Í HÖRPU
Þegar Íslenska óperan flutti í Hörpu urðu ýmsar breytingar á högum hennar. Fyrst er að
nefna þær jákvæðu breytingar að nú er hægt að sýna óperur án þess að tap sé á hverju
einasta sýningarkvöldi eins og raunin var í Gamla bíói vegna takmarkaðs sætafjölda.

Nú standa sýningarkvöldin undir eigin kostnaði og skila jafnvel inn einhverjum
umframtekjum, sem fara í að greiða niður hluta af uppsetningarkostnaði hvers verkefnis.
Vonlaust er þó að sýningar nái að greiða þann kostnað niður að fullu, því hann nemur að
jafnaði 40-60 milljónum í hverju verkefni (Stefán Baldursson, munnleg heimild 12. mars
2015).

Í tölum Hagstofunnar má sjá að í Gamla bíói voru 473 sæti en í Eldborg í Hörpu eru þau
um 1.400 talsins (Hagstofan, 2015).
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Eins og oft hefur komið fram í ræðu og riti er Harpa ekki hönnuð sem óperuhús. Eftir að
ákvörðun um flutning í Hörpu hafði verið tekin tókst Óperunni að hafa þó nokkur áhrif á
hönnun Eldborgarsalarins til að mögulegt væri að setja þar óperur á svið, svo sem fjölda
innganga inn á sviðið og á þann ljósabúnað sem settur var upp (Stefán Baldursson,
munnleg heimild 30. september 2014).

Samkvæmt samningi Íslensku óperunnar við Hörpu greiðir Óperan 60.000.000 króna í
fasta leigu í Hörpu á ári. Inni í þeim samningi er meðal annars skrifstofuaðstaða á 5. hæð,
saumastofa, æfingaaðstaða í K2, 12 æfingar og 12 sýningar í Eldborg á ári ásamt æfingum
í Norðurljósasal á æfingatímabili (Þorgerður Gylfadóttir, munnleg heimild 20. febrúar
2015).

Ef Íslenska óperan sýnir fleiri sýningar en 12 á ári þarf hún að greiða húsaleigu fyrir hvert
sýningakvöld í Eldborg (Þorgerður Gylfadóttir, munnleg heimild 20. febrúar 2015).

Samningur Íslensku óperunnar og Hörpu var gerður til 5 ára. Hann var gerður áður en í
ljós kom hvernig húsið myndi virka í reynd. Samningurinn er nú í endurskoðun og mun í
ljósi reynslunnar eflaust taka nokkrum breytingum (Stefán Baldursson, munnleg heimild
12. mars 2015).

Stefán Baldursson (munnleg heimild 30. september 2014) segir að sýningarnar til þessa
hafi ekki verið reknar með tapi enda sætafjöldi í sal ekki sambærilegur við Gamla bíó.
Uppsetningarkostnaður við hverja sýningu er hins vegar talsvert hærri en var í Gamla bíó
þar sem allt er stærra í sniðum í Eldborgarsal Hörpu. Hið stóra rými kallar á sterkari
söngraddir og í mörgum tilvikum viðameiri leikmyndir, stærri kór og þar af leiðandi fleiri
búninga, flóknari lýsingu og svo framvegis.

Þorgerður

Gylfadóttir

(munnleg

heimild

20.

febrúar

2015)

segir

að

uppsetningarkostnaður sé 10-15% hærri í Hörpu en hann var í Gamla bíói.

Árið 2013 voru tekjur Íslensku óperunnar í fyrsta sinn hærri en nemur framlagi ríkisins
sem er mjög óvenjulegt og ánægjuleg þróun. Árið 2014 jukust þær enn og námu helmingi
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hærri upphæð en nemur ríkisframlagi. Þess ber þó að geta að það ár var metár í aðsókn
vegna velgengni sýningarinnar Ragnheiðar. Eigið aflafé hefur aukist til muna við
flutninginn í Hörpu en sem fyrr segir er húsaleigan þungur baggi sem gerir
rekstrarforsendurnar illviðráðanlegar (Stefán Baldursson, munnleg heimild 12. mars
2015).

Starfsfólki Íslensku óperunnar var fækkað verulega við flutninginn í Hörpu frá því sem
verið hafði í Gamla bíói. Síðustu árin þar voru 13 fastráðnir starfsmenn en í Hörpu er
fjöldi fastráðinna starfsmanna 7,5, einn er í hálfu stöðugildi.

Starfsmannafjöldi Íslensku óperunnar tuttugu og fimmfaldast í allt að 6 mánuði á ári á
meðan æfingar og sýningar standa yfir sem gerir hana að ótrúlega atvinnuskapandi
listastofnun (Stefán Baldursson, munnleg heimild 12. mars 2015).

Aðsóknartölur að sýningum Íslensku óperunnar undanfarin ár má sjá í eftirfarandi töflu:

Tafla 4 Aðsóknartölur

Leikár

Fjöldi gesta á starfsárinu

Fjöldi óperuuppsetninga

2006/2007

10.495

2

2007/2008

15.095

2

2008-2009

19.694

2

2009-2010

9.268

1

2010-2011

7.244

1

2011-2012

24.553

2

2012-2013

9.563

1

2013-2014

24.780

2

2014-2015

8.752

1

Eins og fram hefur komið er Íslenska óperan mjög háð aðsókn sem gerir henni erfitt fyrir
að stunda einhverja tilraunastarfsemi í verkefnavali. Aðsóknin hefur aukist eftir flutninga
í Hörpu og árið 2014 var mjög gott ár en óperan Ragnheiður átti stóran þátt í því. Eftir
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flutningana hafa verið settar upp stórar og glæsilegar sýningar sem hafa fengið góða
dóma bæði hérlendis og erlendis.

6.3 STEFNA OG MARKMIÐ ÓPERUNNAR
Í grein sinni Íslenska óperan ríkisópera? í Óperublaðinu spyr Árni Tómas Ragnarsson
(1990: 3), annar ritstjóra og ábyrgðarmanna blaðsins, hvort til sé opinber stefna í
óperumálum á Íslandi. Hann segir að ef frá sé talin ein lína í lögum um Þjóðleikhúsið, þar
sem kveðið er á um skyldur þess til að sýna óperur reglulega, sé engin stefna í
óperumálum á Íslandi.

Svavar Gestsson þáverandi menntamálaráðherra, segir í sama blaði í viðtali við Þorstein
Blöndal (1990: 10) að það megi segja að óperustefna landsins birtist annars vegar í
lögunum um Þjóðleikhúsið og hins vegar í þeim eldlega áhuga sem aðstandendur
Íslensku óperunnar hafi sýnt okkur í verki á undanförnum árum.

Íslenska óperan starfar samkvæmt samþykktum sem gerðar hafa verið fyrir
sjálfseignarstofnunina. Samþykktirnar innihalda 10 greinar (sjá viðauka II) þar sem fram
koma meðal annars listræn markmið, fjárhagsgrundvöllur, ákvæði um skipun stjórnar og
valdsvið hennar og hvernig ársfundi skuli háttað. Í 10. grein samþykktanna segir að árið
2010 hafi þær komið fram í upphaflegri mynd í stað staðfestrar skipulagsskrár sem
dagsett er 20. febrúar 1989. Samþykktunum var breytt í núverandi mynd 27. febrúar
2013. Í samþykktunum kemur fram að fjárhagsgrundvöllur Íslensku óperunnar sé
byggður á tekjum af aðgöngumiðasölu, framlagi úr ríkissjóði samkvæmt samningi við
stjórnvöld á hverjum tíma, fjárhagslegri þátttöku sveitarfélaga, fyrirtækja, félaga,
stofnana og einstaklinga samkvæmt samningum og gjöfum og styrkjum (Samþykktir fyrir
íslensku óperuna s.e.s, 2013).

Íslenska óperan starfar einnig eftir samningi mennta- og menningarmálaráðuneytis við
Íslensku óperuna um ráðstöfun rekstrarframlags í fjárlögum (sjá viðauka III). Samkvæmt
1. grein þess samnings er meginmarkmið samningsins meðal annars:
Að gera Íslensku óperunni kleift að standa fyrir reglulegri óperustarfsemi í Hörpu með
óperusýningum á atvinnugrundvelli.
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Að gefa landsmönnum kost á að njóta óperulistar af ýmsu tagi, kynnast helstu óperum
óperusögunnar í ferskum og nútímalegum sviðsetningum svo og nútímaóperum eftir því
sem þess er kostur (Samningur mennta- og menningarmálaráðuneytis við Íslensku óperuna
um ráðstöfun rekstrarframlags í fjárlögum, 2013).

Í samningnum við mennta- og menningarmálaráðuneytið kemur fram að Óperan skuli
setja upp 1-2 óperusýningar árlega auk tónleika og minni verkefna. Einnig að leitast sé
við að stuðla að auknum áhuga á óperum og auka fjölbreytni í framboði með því að efna
til samstarfsverkefna. Íslenska óperan þarf svo samkvæmt samningnum að senda
ráðuneytinu

greinargerð

um

framkvæmd

hans

(Samningur

mennta-

og

menningarmálaráðuneytis við Íslensku óperuna um ráðstöfun rekstrarframlags í
fjárlögum, 2013).

Samkvæmt Stefáni Baldurssyni (munnleg heimild 30. september 2014) getur Íslenska
óperan átt erfitt með að uppfylla þetta meginmarkmið vegna fjárskorts. Það ræðst af
árlegu fjárframlagi ríkisins hversu ítarlega er unnt að uppfylla öll þessi markmið hverju
sinni.

Í 2. grein í samþykktum Íslensku óperunnar má sjá markmið hennar.
Markmið Íslensku óperunnar er að halda uppi reglulegri óperustarfsemi með
óperusýningum í hæsta gæðaflokki hvað varðar sviðsetningar og tónlistarflutning.
Ennfremur skal Óperan stuðla að útbreiðslu óperutónlistar með öðrum hætti eftir því sem
kostur er, svo sem tónleikum af ýmsu tagi, fræðslu og kynningum á óperuforminu í þeim
tilgangi að efla áhuga landsmanna á þessu listformi. Íslenska óperan skal einkum vera
vettvangur fyrir íslenska óperusöngvara og sviðslistamenn svo þeir geti notað menntun sína
og hæfileika á innlendum vettvangi. Óperan hefur þó einnig á stefnuskránni að kalla til
erlenda gesti, tónlistarmenn og aðra sviðslistamenn, eftir því sem tök eru á (Samþykktir fyrir
Íslensku óperuna s.e.s., 2013).

Stefán Baldursson (munnleg heimild 12. mars 2015) segir að ramminn sem Íslenska
óperan starfar innan felist í samþykktum hennar og samningi við ráðuneytið. Innan þess
ramma starfar óperustjóri sem listrænn stjórnandi, hann mótar stefnuna og tekur
ákvarðanir um verkefni, listræna stjórnendur verkefna og söngvara. Tónlistarstjóri
aðstoðar við verkefnaval og val á söngvurum. Óperustjóri mótar einnig reksturinn í
samráði við fjármálastjóra og út frá fjármálalegum forsendum hverju sinni. Tryggja þarf
að listræna stefnan sé ekki í andstöðu við grundvallarmarkmið Óperunnar eins og þau
birtast í samþykktum hennar og í samningi við ráðuneytið og að verkefnin séu
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framkvæmanleg út frá fjárhagslegum forsendum hverju sinni. Auðvitað takmarkast
listræn stefnumótun að einhverju leyti af því að starfsemin þarf að sveigja sig að
kringumstæðunum hverju sinni. Oft er gremjulegt að geta ekki gert meira, geta ekki
haldið í að minnsta kosti haust- og voruppsetningar. Það væri æskilegt að geta sinnt
smærri verkefnum auk þess að setja upp nýjar og nýlegar óperur sem er nauðsynlegt
upp á endurnýjun formsins. Slík verkefni höfða til tiltölulega fárra áhorfenda og skila því
engum tekjum.

Varðandi markmið um fræðslu- og kynningarstarf er hægt að líta á mánaðarlega
hádegistónleika Íslensku óperunnar yfir veturinn sem hluta af kynningarstarfi hennar.
Þar býðst fólki að kynnast óperutónlist á hálftímalöngum tónleikum í hádeginu án þess
að greiða aðgangseyri. Þeir sem eru yngri en 25 ára fá einnig aðgöngumiða að sýningum
Íslensku óperunnar á hálfvirði, sem má vel líta á sem hluta af því markmiði að kynna
óperuformið fyrir yngri kynslóðinni.

6.3.1 Forskrifuð og sjálfsprottin stefna Íslensku óperunnar
Forskrifuð stefna Íslensku óperunnar (sjá kafla 2.2.1 á bls. 12-13) er ekki nákvæm
aðgerðaáætlun heldur frekar almenn stefna og felst hún í þeim markmiðum og tilgangi
sem settur er fram í samþykktum Íslensku óperunnar og samningi hennar við menntaog menningarmálaráðuneytið. Þar kemur mjög skýrt fram hver tilgangur og markmið
starfseminnar er og það er að sjálfsögðu hluti hinnar forskrifuðu og áætluðu stefnu.

Íslenska óperan starfar því eftir forskrifaðri stefnu samkvæmt Mintzberg að því leyti sem
þessum samþykktum og samningi nemur. Vegna skorts á fjármagni eða því að
óperusýning fær ekki þá aðsókn sem gert var ráð fyrir, getur hins vegar orðið til
sjálfsprottin stefna sem birtist í þeirri framkvæmdu stefnu að ekki sé hægt að fylgja eftir
öllum þeim markmiðum og tilgangi sem talað er um í samþykktum og þeim samningum
sem í gildi eru.

Samkvæmt Mintzberg og Waters (1985: 258) birtist sjálfsprottna stefnan í framkvæmdu
stefnunni og hún bregst við breytilegum þáttum í umhverfinu sem ekki er hægt að spá
fyrir um nákvæmlega.
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Samkvæmt Mintzberg er ekki óalgengt að í menningarstofnunum komi upp sú staða að
stefna þeirra verði meira og minna sjálfsprottin og því í raun óraunhæft að vinna einungis
eftir forskrifaðri stefnu. Sú staða getur hæglega komið upp hjá Íslensku óperunni eins og
öðrum menningarstofnunum, að sjálfsprottna stefnan verði hin framkvæmda stefna en
ekki sú forskrifaða vegna breytinga sem upp geta komið (Mintzberg og Waters, 1985:
258).

6.3.2 Stefnugluggi opnast
Þegar Sigurliði og Helga arfleiddu Óperuna að fjármunum opnaðist stefnugluggi (sjá kafla
2.2.2 á bls. 13-14). Samkvæmt kenningu Kingdon lágu straumarnir þrír,
viðfangsstraumur, stefnustraumur og stjórnmálastraumur saman. Fjárhagur Óperunnar
í þessu tilfelli er viðfangsstraumurinn og arfurinn frá Sigurliða og Helgu er þá
stefnustraumurinn sem stjórnmálastraumurinn (yfirmenn Óperunnar) nota til að leysa
viðfangsstrauminn. Þar með opnaðist stefnuglugginn og Íslenska óperan eignaðist í
kjölfarið sitt eigið húsnæði.

Flutningar Íslensku óperunnar í Hörpu opnuðu einnig stefnuglugga þar sem
húsnæðisvandi Óperunnar er viðfangsstraumurinn og nýja tónlistarhúsið Harpa er
stefnustraumurinn sem stjórnmálastraumurinn (yfirvöld) nota til að leysa bæði
húsnæðisvanda Óperunnar og um leið hluta af fjárhagsvanda Hörpu með því að fá þar
inn fleiri leigjendur.

6.3.3 Íslenska óperan og líkan Chartrand
Arkitektamódelið sem skilgreint hefur verið af Chartrand (sjá kafla 2.2.3 á bls. 14-15) er
það

módel

sem

viðgengst

á

Íslandi. Ríkið

skapar

umhverfið í gegnum

menningarmálaráðuneytið, fjárframlög til Íslensku óperunnar koma þaðan og
stjórnendur Óperunnar sjá svo um að nýta það eins og þeir telja best. Reyndar er það
svo að fyrirfram fer næstum helmingur fjármagnsins beint til Hörpu í formi húsaleigu
sem skilur ekki eftir mikið svigrúm fyrir Óperuna til ráðstöfunar þess fjármagns sem veitt
er.
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Í stuttu máli má segja að út frá líkani Chartrand megi helst tengja menningarstefnur á
Norðurlöndunum við Arkitektamódelið en þar er þó einnig tengingu að finna við
Velgjörðamanninn (Duelund, 2003c: 487).

Ef Velgjörðarmannslíkan Chartrand er heimfært upp á einstaklinga þá teljast þau hjónin
Sigurliði og Helga tvímælalaust Velgjörðarmenn Íslensku óperunnar. Þau gáfu það fé sem
notað var til að kaupa húsnæði Gamla bíós við Ingólfsstræti sem var síðan heimili
Íslensku óperunnar til ársins 2011.

Ef Regla hæfilegrar fjarlægðar (sjá kafla 2.2.4 á bls. 15-16) varðandi úthlutun ríkisins á fé
til Íslensku óperunnar er skoðuð þá fær Óperan upphæð á fjárlögum ár hvert sem
mennta- og menningarmálaráðuneytið úthlutar en stjórnendur hennar sjá svo um að
verja þeirri upphæð. Það gefur til kynna að reglan sé virt þar sem ráðuneytið stjórnar því
ekki hvernig upphæðinni er varið.

Duelund (2003b: 427) segir að það sé nokkrum vandkvæðum bundið hjá smáþjóðum
eins og Íslandi að tryggja að Regla hæfilegrar fjarlægðar sé virt vegna fólksfæðar. Fólk
innan listageirans þekkist vel og því sé hætt við að menningarráðunautar og listafólk sé
sama fólkið.
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7

UMRÆÐUR OG Á L YK TAN IR
Það er ljóst að róður Íslensku óperunnar er afar þungur fjárhagslega og blikur á lofti um
framhald á rekstri hennar í núverandi mynd. Óperan á orðið erfitt með að sinna
meginmarkmiðum í samningum sínum við mennta- og menningarmálaráðuneytið og því
er forskrifuð stefna hennar samkvæmt skilgreiningu Mintzberg í hættu og hætt við að
framkvæmd stefna verði í engu samræmi við gerða samninga.

Deila má um hvort Arkitektamódeli Chartrand sé fylgt þar sem Óperan ræður í raun ekki
sjálf yfir þeim fjármunum sem hún fær úthlutað nema að takmörkuðu leyti. Hún fær
vissulega úthlutað frá ríkinu þeirri upphæð sem um er samið en fyrirfram er helmingnum
af þeirri upphæð ráðstafað í húsaleigu. Þar af leiðandi er það ekki há upphæð sem
Íslenska óperan ræður yfir til listrænna verkefna.

7.1 GAGNRÝNI
Í gegnum árin hefur Íslenska óperan verið gagnrýnd fyrir ýmislegt, meðal annars að nota
ekki íslenska hljómsveitarstjóra, nota alltaf sömu söngvarana og einnig fyrir verkefnaval.

Ólöf Kolbrún Harðardóttir sagði í viðtali að tekist hefði á sínum tíma að stofna Óperuna
vegna gjafar sem þau hafi fengið á silfurfati. Það sé samhentur hópur sem standi að
rekstrinum.
En auðvitað rekumst við alltaf á sama heygarðshornið, að gera öllum til hæfis. Okkur hefur
til dæmis verið legið á hálsi fyrir að nota ekki íslenska hljómsveitarstjóra. En menn eru ekki
aldir upp sem óperuhljómsveitarstjórar hér á landi. Þeir koma að utan frá námi, beint úr
skóla án allrar reynslu, og ætlast til að fá starf. Styrkur okkar hefur verið að fá menn með
reynslu, sem hafa þjálfað okkur og til að hafa efni á þeim höfum við unnið launalaust að
hluta. Við höfum því miður ekki hingað til haft fjárráð til að greiða laun
aðstoðarhljómsveitarstjóra, frekar en aðstoðarleikstjóra (Kristin Marja Baldursdóttir, 1992:
C7)

Garðar Cortes segir árið 1991 að það þýði ekki að setja upp óperur sem fólk þekkir ekki,
ef það þekki ekki titilinn þá mæti það ekki, þegar hann er spurður út í verkefnaval
Óperunnar og af hverju það einkennist af sígildum og vel þekktum óperum (Hávar
Sigurjónsson, 1991: B3)
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Jónas Sen, tónlistargagnrýnandi gagnrýnir listræna stefnu Íslensku óperunnar í
blaðagrein í febrúar 2005. Hann segir að nýjar óperur eigi erfitt uppdráttar og óperan
setji einungis upp 19. aldar óperur í ómögulegu húsnæði sínu þar sem hljómsveitargryfja
og of lítið svið beri ekki þessar stóru óperur. Hann telur að verið sé að eyða fjármunum
ríkisins í vitleysu og þar sem aðstæður séu ekki fyrir hendi þá sé tilgangslaust að auka
opinbera styrki. Jónas segir að stefnan sé vanhugsuð og hann líkir Óperunni við risaeðlu
sem éti ríkisstyrki. Hann er þeirrar skoðunar að listræn stefna Óperunnar gangi ekki upp.
Í sömu grein hælir hann uppfærslum Óperunnar á Lucretia svívirt eftir Britten og
Mannsröddin eftir Poulenc sem settar voru upp í tíð Gerrit Schuil sem listræns
stjórnanda og segir að sér sé fyrirmunað að skilja hvers vegna hann hafi verið látinn
hætta. Forsenda fyrir sterkri stöðu til framtíðar sé öflug íslensk ópera.
En hvað er öflug, íslensk ópera? Er það óperuhús sem einbeitir sér að gömlum, erlendum
óperum en hefur þó enga burði til að setja þær upp á almennilegan hátt? (Jónas Sen, 2005a:
8-9).

Bjarni Daníelsson (2005: 6) svarar Jónasi þar sem hann segist hafa orðið fyrir gífurlegum
vonbrigðum með skrif Jónasar. Hann segir það vera sína stefnu að Íslenska óperan sýni
vinsælar óperur en einnig sé reynt að sýna minna þekkt verk á meðan verið sé að byggja
upp atvinnugrundvöll og áhuga á óperulistinni í samfélaginu. Einnig sé það stefnan að
stuðla að skrifum á nýjum óperuverkum.

Jónas Sen (2005b: 20) svarar Bjarna aftur og segir að auðvitað væri best að Óperan fengi
almennilega aðstöðu í hinu fyrirhugaða tónlistarhúsi, en það sé ekki möguleiki eins og
málin standi. Listræn stefna Íslensku óperunnar þurfi að laga sig að möguleikum Gamla
bíós. Ef hún ætli að lifa af næstu ár þurfi stefnan að einkennast af skynsemi, raunsæi og
listrænni fagmennsku.

Gunnar Guðbjörnsson (2014: 32) segir að Íslenska óperan hafi verið gagnrýnd fyrir
staðnað verkefnaval í framhaldi af flutningum í Hörpu og niðurskurðar sem leyfi aðeins
sýningar á markaðsvænum verkum og hindri tilraunir. Hann lýsir yfir ánægju sinni með
velgengni óperunnar Ragnheiðar í því ljósi og segir að Íslenska óperan eigi ekki að óttast
listrænar áskoranir á borð við þær sem hafi sést í nýjustu uppfærslu á Englum alheimsins
(í Þjóðleikhúsinu). Hann segir að nýsköpun sé grunnstoð allra lista og til að laða að nýja
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áhorfendur þurfi fjölbreytni og nýsköpun. Viðhorf stjórnvalda þurfi hins vegar að
breytast gagnvart óperulistforminu og auka þurfi stuðning við Íslensku óperuna. Einnig
þurfi verkefnasjóði til að styrkja sjálfstæðar uppfærslur.

Stefán Baldursson tekur í sama streng og segir í viðtali í Morgunblaðinu.

Ef Óperan væri ekki svona ofurseld aðsókn, gætum við gert fleiri tilraunir, sett upp
smærri og ódýrari sýningar í minni sölum, sýningar sem alla jafnan skila ekki tekjum
en væru þó vaxtarbroddar áframhaldandi óperumenningar (Vilhjálmur A.
Kjartansson, 2015: 27).

7.2 STYRKLEIKAR OG VEIKLEIKAR
Að mati rannsakanda felast helstu styrkleikar Íslensku óperunnar í þeim frábæru
listamönnum og þeim listrænu stjórnendum sem þar starfa og hafa starfað á öllum
sviðum. Það er í raun ótrúlegt hverju hefur verið áorkað í Íslensku óperunni í ekki stærra
samfélagi og ekki á lengri tíma, að tekist hafi að setja upp allar þessar stóru óperur með
nær eingöngu íslensku listafólki. Óperunni hefur tekist vel upp í því að stefna saman
frábærum hópi söngvara og listrænna stjórnenda í hverri uppfærslunni á fætur annarri
og auðvitað ræður ekki tilviljunin ein því hverjir raðast saman til góðra verka. Þar kemur
að sjálfsögðu til þekking og færni listræns stjórnanda (óperustjóra) hverju sinni og þess
tónlistarstjóra sem starfar á hverjum tíma.

Styrkleikar Óperunnar felast ekki síst í þeirri velvild sem hún nýtur í samfélaginu meðal
áhugafólks um óperutónlist. Velvild sem verður til vegna ánægju með þær sýningar sem
settar eru upp. Það er auðvitað þannig að aldrei eru allir á eitt sáttir, sumir gagnrýna
verkefnaval og þykir það of einsleitt á meðan aðrir vilja hafa þetta svona. Það er einmitt
það sem er svo skemmtilegt við listir að þar kemur smekkur og persónuleg skoðun hvers
og eins svo sterkt inn, það sem einum finnst frábært finnst öðrum ömurlegt.

Óperan nýtur einnig velvildar í ráðuneyti mennta- og menningarmála en hendur
ráðuneytisins eru nokkuð bundnar varðandi aukin fjárframlög til stofnunarinnar. Einnig
spilar þar inn í að stofnunin er sjálfseignarstofnun en ekki ríkisstofnun og hefur þá
staðreynd nokkuð oft borið á góma í viðræðum milli ráðuneytisins og Óperunnar.
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Síðustu misseri hefur Íslenska óperan verið tilbúin til viðræðna um að verða ríkisstofnun
ef það gæti orðið til þess að bæta tilveru óperulistformsins og rekstrarforsendur hennar
(Stefán Baldursson, munnleg heimild 30. september 2014).

Veikleikar Íslensku óperunnar felast fyrst og fremst í bágri fjárhagsstöðu sem gerir það
að verkum að starfsemi hennar er ekki eins samfelld og fjölbreytt og vonir hafa staðið til
hjá þeim sem unna Íslensku óperunni. Það er gegnumgangandi í öllum skrifum um
Íslensku óperuna frá upphafi hennar að rætt er um fjárhagsvanda hennar og að ekki séu
nægir peningar settir í reksturinn af hálfu ríkisins.

Einn helsti veikleiki Óperunnar er að eina framlagið sem hún hefur fyrir utan eigin
miðasölu kemur frá ríkinu. Þegar framlagið er skorið niður, eins og varð til dæmis raunin
í kjölfar efnahagshrunsins, þarf að stokka upp starfsemina og hugsa hlutina upp á nýtt.

Þegar Íslenska óperan og Landsbankinn gerðu með sér samstarfssamning um
fjárstuðning við uppsetningu á Toscu árið 2005 sagði Bjarni Daníelsson að það væri
lykilatriði í rekstri Óperunnar að eiga gott samstarf við atvinnulífið. Gert hafi verið ráð
fyrir því frá byrjun að framlag fyrirtækja til Óperunnar næmi 10% af rekstartekjum. Það
hafði ekki náðst þá um tíma en hann var bjartsýnn á framhaldið („Lykilatriði í rekstri“,
2005: 11).

Rannsakanda finnst umhugsunarefni að bæði Stefán Baldursson og Bjarni Daníelsson
töluðu um hversu mikil vinna hefur verið lögð í að leita styrktaraðila án þess að það hafi
gengið.

Eftir að markaðsdeildir fyrirtækja urðu allsráðandi hvarf þetta persónulega samband
yfirstjórnenda við styrkþega sem áður var. Umræður hafa komist á talsvert skrið en
stoppað á því að fyrirtækin hafa viljað fá svo mikið fyrir lítið (Bjarni Daníelsson, munnleg
heimild 6. mars 2015).

Þegar skoðaðir eru styrkleikar og veikleikar má velta því fyrir sér hvort stærð/smæð
íslenska markaðarins sé ekki hvoru tveggja styrkleiki og veikleiki. Höfundur telur það
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vissan styrkleika að innan ákveðinna skekkjumarka má reikna með að flest áhugafólk um
óperuflutning á Íslandi mæti á sýningarnar þar sem þetta er eina fyrirtækið á Íslandi sem
setur upp óperur reglulega og ekki um neina beina samkeppni að ræða. En jafnframt er
það veikleiki að markaðurinn er ekki stærri en raun ber vitni því það er sama hversu
umfangsmiklar sýningar eru á fjölunum að það kemur aldrei nema ákveðinn fjöldi.

Í seinni tíð má segja að samkeppnin sé fólgin í óperusýningum bíóhúsa borgarinnar sem
sýna beinar útsendingar frá stórum óperuhúsum erlendis. En um leið sjá íslenskir
óperuáhugamenn hversu mikil gæði eru fólgin í þeim sýningum sem settar eru upp af
okkar litla íslenska óperufyrirtæki. Til viðbótar keppir Íslenska óperan að sjálfsögðu við
alla aðra afþreyingu sem í boði er, í formi leiksýninga og tónleika um allt land.

7.3 HVAÐ SKAL GERA?
Rannsakandi hefur velt fyrir sér og skoðað hvort ekki sé möguleiki á að fækka föstum
stöðugildum við Íslensku óperuna þar sem starfsemin er ekki viðameiri á ársgrundvelli
en raun ber vitni. Frekar yrði starfsfólk ráðið í tengslum við verkefni Óperunnar í hvert
sinn, en þannig myndu fjármunir nýtast betur í verkefnin en ekki í fastan launakostnað.
Það er þó mjög varasamt að fara í slíkar ráðstafanir ef það verður til þess að þekking
glatast. Ekki síst á þetta við um listastofnanir þar sem starfsmenn sem starfað hafa lengi
innan þeirra hafa viðað að sér mikilli sérþekkingu á verkefnum þar að lútandi, ekki síst
starfsmenn óperuhúsa. Það eru ófá handtökin sem inna þarf af hendi áður en æfingaog sýningaferli óperu hefst. Mikill hluti starfseminnar fer fram á bak við tjöldin og alls
óvíst að fólk sem ekki þekkir til geri sér almennt grein fyrir því umfangi. Þegar
starfsmannafjöldi jafnvel tuttugu og fimm faldast á miklum álagstímum er eins gott að
allt gangi fljótt og vel fyrir sig og kunnáttufólk sé á öllum póstum.

Stjórnendur Óperunnar eru mjög uppteknir af fjárhagsvanda hennar sem er kannski ekki
skrýtið í ljósi þess hve vandinn er mikill. Rannsakandi hefði viljað sjá meiri djörfung í
ákvarðanatöku og fjölbreyttari starfsemi, til dæmis minni uppfærslur í minni sölum
Hörpu þar sem jafnvel nýjar óperur eða kammeróperur væru sýndar með minni
yfirbyggingu og kostnaði. Einnig væri það ánægjuefni fyrir söngvara Kórs Íslensku
óperunnar ef svigrúm myndaðist til að nýta þann kór miklu betur. Kórinn þykir mjög
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góður kór en æfir því miður of lítið og alltof sjaldan vegna þess að ekki eru taldir vera
fjármunir til staðar til þess að halda úti æfingum til viðbótar við þær æfingar sem tengjast
beint þeim stóru uppfærslum sem í gangi eru hverju sinni. Til þess að Kór Íslensku
óperunnar hefði fleiri verkefni með höndum gæti hann verið húskór við Hörpu og tekið
þátt í verkefnum á vegum fleiri íbúa hússins eins og Sinfóníuhljómsveitar Íslands og
Stórsveitar Reykjavíkur til dæmis.

Ljúft er að láta sig dreyma.
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LOKAORÐ
Samningurinn sem Óperan gerði við ráðuneytið á sínum tíma til fimm ára um flutning í
Hörpu var gerður í trausti þess að framlög til hennar myndu hækka. Eins og fram kemur
hjá Stefáni Baldurssyni, núverandi óperustjóra hefur það ekki gerst og því er staðan til
framtíðar óljós og það hvort Íslenska óperan verður áfram einn af íbúum í Hörpu er í
raun ekki enn komið á hreint þegar þessi orð eru skrifuð.

Það væri óskandi að gjöf þeirra Silla og Helgu, sem nefnd var meðal annars gjöf
aldarinnar ef ekki allra alda í Óperublaðinu árið 1997, og notuð var á sínum tíma til að
kaupa húsnæði fyrir Íslensku óperuna muni ekki hverfa alveg og Íslenska óperan standi
aftur uppi heimilislaus.

Listastofnanir á borð við Íslensku óperuna, sem alla jafna eru lífrænar og lifandi
skipulagsheildir, þurfa að sjálfsögðu að fylgja ramma. Ramminn er til dæmis í formi
samþykkta og samninga sem gerðir eru utan um starfsemina, hvað varðar stefnu,
markmið og starfsemi eins og öll önnur fyrirtæki. En sá rammi má aldrei vera þannig að
hann hefti listrænt frelsi þeirra, því listrænt frelsi listastofnana er undirstaða tilveru
þeirra og rekstrar.

Stefna Óperunnar, sem felst í samþykktum hennar og samningi við mennta- og
menningarmálaráðuneytið á hverjum tíma, er í hættu miðað við óbreyttar forsendur. Til
viðbótar því að geta ekki sinnt sínu meginmarkmiði að fullu, sem er að standa fyrir
samfelldri óperustarfsemi með óperusýningum á atvinnugrundvelli í Hörpu, þá getur
hún ekki sinnt kynningum og fræðslustarfi í jafn ríkum mæli og æskilegt væri til eflingar
áhuga á óperuforminu.

Eins og fram hefur komið hyggst Stefán Baldursson óperustjóri hætta störfum í vor og
ekki er ólíklegt að nýr stefnugluggi opnist (sjá kafla 2.2.2 á bls. 13-14) með nýjum
óperustjóra. Þar að auki styttist í kosningar til Alþingis og þá gæti pólitíski straumurinn
breyst. Vonandi bera stjórnendur Óperunnar sem þá verða við stjórnvölinn gæfu til þess
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að stökkva á þann glugga og opna hann upp á gátt svo starfsemi Íslensku óperunnar vaxi
og dafni til framtíðar.

Eins og fram hefur komið fer núna fram endurskoðun á samningi Íslensku óperunnar við
Hörpu eftir að reynsla er komin á starf í húsinu. Það verður forvitnilegt að sjá hvaða
breytingar verða gerðar á þeim samningi og hvað þær munu fela í sér.

Velgengni Ragnheiðar, óperu Gunnars Þórðarsonar og Friðriks Erlingssonar sem Íslenska
óperan frumsýndi í marsmánuði 2014, blés mönnum í brjóst baráttuanda. Í framhaldinu
vonuðust menn eftir auknum fjárveitingum frá ríkisvaldinu til þess að starfsemin gæti
blómstrað. En þess sjást því miður engin merki enn.

Eina verkefni Óperunnar á vormisseri 2015 er samstarfsverkefni á Listahátíð 2015.
Sinfóníuhljómsveit Íslands, Listahátíð , Harpa og Íslenska óperan taka höndum saman
og flutt verður konsertuppfærsla af Peter Grimes eftir Benjamin Britten. Það verður því
engin sviðsett uppfærsla fyrr en í fyrsta lagi haustið 2015, sem er miður bæði fyrir
flytjendur og áhorfendur.

Stefán Baldursson segir að óperan sé dýrasta listformið og hann vonar að skapaður verði
viðunandi rekstrargrundvöllur og hagur Íslensku óperunnar bættur svo að unnt verði að
halda úti samfelldri starfsemi til framtíðar (Vilhjálmur A. Kjartansson, 2015: 27).

Markaðurinn á Íslandi er ekki stór og þegar talað er um samfellda starfsemi Íslensku
óperunnar má velta því fyrir sér að líklega ber sá markaður ekki nema tvær stórar
uppfærslur á ári. Smærri verkefni og nýsköpunarstarf af ýmsum toga gætu þá komið á
móti.

Það er alls ekki sjálfgefið að rekin sé þjóðarópera í jafn litlu og strjálbýlu landi og Ísland
er. Framtíð Íslensku óperunnar veltur á menningarstefnulegri ákvörðun sem stjórnvöld í
landinu þurfa að taka sem allra fyrst.

Boltinn er hjá stjórnvöldum. Viljum við hafa þjóðaróperu á Íslandi eða ekki?
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V ið a u k a r

VIÐAUKI I
Sýningar Íslensku óperunnar 1979-2014

1. Pagliacci (Leoncavallo) - mars 1979 (1)
2. Hátíðartónleikar - febrúar 1981 (1)
3. Sígaunabaróninn (Strauss) - janúar 1982
4. Litli sótarinn (Britten) - október 1982
5. Töfraflautan (Mozart) - október 1982
6. Mikadó (Gilbert & Sullivan) - mars 1983
7. La traviata (Verdi) - október 1983
8. Síminn og miðillinn (Menotti) - desember 1983
9. Rakarinn í Sevilla (Rossini) - janúar 1984
10. Nóaflóðið (Britten) - febrúar 1984
11. Carmen (Bizet) - október 1984
12. Leðurblakan (Strauss) - apríl 1985
13. Il Trovatore (Verdi) - apríl 1986
14. Aida (Verdi) - janúar 1987
15. Litli sótarinn (Britten) - janúar 1988
16. Don Giovanni (Mozart) - febrúar 1988
17. Ævintýri Hoffmanns (Offenbach) - október 1988 (2)
18. Brúðkaup Figarós (Mozart) - apríl 1989
19. Tosca (Puccini) - nóvember 1989
20. Carmina Burana (Orff) & I Pagliacci (Leoncavallo) - feb. 1990 (3)
21. Rigoletto (Verdi) - desember 1990
22. Töfraflautan (Mozart) - september 1991
23. Otello (Verdi) - febrúar 1992 (4)
24. Lucia di Lammermoor (Donizetti) - október 1992
25. Sardasfurstynjan (Kálmán) - febrúar 1993
26. Évgení Ónegín (Tsjajkovskí) - desember 1993
27. Niflungahringurinn (Wagner) - maí 1994 (5)
28. La traviata (Verdi) - febrúar 1995
29. Carmina Burana (Orff) - október 1995
30. Madama Butterfly (Puccini) - nóvember 1995
31. Hans og Gréta (Humperdinck) - janúar 1996
32. Galdra- Loftur (Jón Ásgeirsson) - júní 1996
33. Káta ekkjan (Lehár) - febrúar 1997
34. Cosi fan tutte (Mozart) - október 1997
35. Ástardrykkurinn (Donizetti) - febrúar 1998
36. Carmen Negra (Bizet/Trotter/Mc.Leod) - maí 1998
37. Leðurblakan (Strauss) - maí 1999 (6)
38. Mannsröddin (Poulenc) - október 1999
39. Lúkretía svívirt (Britten) - febrúar 2000
40. Stúlkan í vitanum (Þorkell Sigurbjörnss.) - okt. 2000
41. La Bohème (Puccini) - febrúar 2001
42. Töfraflautan (Mozart) - september 2001
43. Skuggaleikhús Ófelíu (Lárus H. Grímsson) - nóvember 2001 (7)
44. Hollendingurinn fljúgandi (Wagner) - maí 2002 (8)
45. Rakarinn í Sevilla (Rossini) - september 2002
46. Macbeth (Verdi) - febrúar 2003
47. Tvær óperur á einu kvöldi: Madama Butterfly (Puccini) & Ítalska stúlkan í Alsír (Rossini) - mars 2003
48. Dokaðu við (Kjartan Ólafsson) - nóvember 2003 (7)
49. Werther (Massenet) - nóvember 2003
50. Brúðkaup Fígarós (Mozart) - febrúar 2004
51. Carmen (Bizet) - maí 2004 (9)
52. Sweeney Todd (Sondheim) - október 2004
53. (Puccini) - febrúar 2005
54. Apótekarinn (Haydn) - apríl 2005
55. Tökin hert (Britten) - október 2005
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56. Öskubuska (Rossini) - febrúar 2006
57. Nótt í feneyjum (Strauss) (Óperustúdíó Íslensku óperunnar) - mars 2006
58. Brottnámið úr kvennabúrinu (Mozart) - september 2006
59. Skuggaleikur (Karólína Eiríksdóttir/Sjón) - nóvember 2006 (7)
60. Flagari í framsókn (The Rake´s Progress (Stravinsky) - febrúar 2007
61. Suor Angelica og Gianni Schicchi (Puccini) (Óperustúdíó Íslensku óperunnar) - mars 2007
62. Cavalleria Rusticana (Mascagni) - apríl 2007 (samstarfsverkefni með Óperukór Hafnarfjarðar)
63. Ariadne á Naxos (Richard Strauss) - október 2007
64. Óperuperlur - nóvember 2007
65. La traviata (Verdi) - febrúar 2008
66. Cosi fan tutte (Mozart) (Óperustúdíó Íslensku óperunnar) - apríl 2008
67. Dagbók Önnu Frank (Grigori Frid) - maí 2008 (10)
68. Cavalleria Rusticana (Mascagni) og Pagliacci (Leoncavallo)- september 2008
69. Janis 27 (Ólafur Haukur Símonarson) - október 2008
70. Ástardrykkurinn (Donizetti) - október 2009
71. Aida - ástarþríhyrningurinn (Verdi) - mars 2010
72. Rigoletto (Verdi) - október 2010
73. Svanasöngur (Schubert) - febrúar 2011
74. Perluportið - apríl 2011
75. Töfraflautan (Mozart) - október 2011
76. La Bohème (Puccini) - mars 2012
77. Il Trovatore (Verdi) - október 2012
78. Carmen (Bizet) - október 2013
79. Ragnheiður ( Gunnar Þórðarson) – mars 2014
80. Don Carlo (Verdi) – október 2014

(1) Í Háskólabíói
(2) Í Þjóðleikhúsinu
(3) Gestasýningar í Gautaborg haustið 1990.
(4) Gestasýningar í Gautaborg haustið 1992.
(5) Samstarfsverkefni Íslensku óperunnar, Listahátíðar í Reykjavík, Þjóðleikhússins, Sinfóníuhljómsveitar
Íslands og Bayreuther Festspiele í Þjóðleikhúsinu.
(6) Gestasýning í Þórshöfn í Færeyjum í maí 1999.
(7) Samstarfsverkefni Íslensku óperunnar og Strengjaleikhússins.
(8) Samstarfsverkefni Íslensku óperunnar, Þjóðleikhússins, Sinfóníuhljómsveitar Íslands og Listahátíðar í
Reykjavík í Þjóðleikhúsinu.
(9) Kirkju-og menningarmiðstöðin á Eskifirði
(10) Samstarfsverkefni Íslensku óperunnar og Listahátíðar í Reykjavík
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VIÐAUKI II
Samþykktir fyrir Íslensku óperuna s.e.s.
Íslenska óperan var upphaflega stofnuð 1978 sem samtök söngvara undir forystu Garðars
Cortes. Þessi hópur lagði grunn að Styrktarfélagi Íslensku óperunnar sem stofnaði
Íslensku óperuna formlega sem sjálfseignarstofnun 3. október 1980, sama dag og félagið
var stofnað. Voru stofnskrár félagsins og Óperunnar staðfestar af forseta Íslands 7.
október það ár.
1.

gr.

Íslenska óperan er sjálfseignarstofnun með heimili í Hörpu, Austurbakka 2, Reykjavík og
varnarþing í Reykjavík.
2.

gr.

Markmið Íslensku óperunnar er að halda uppi reglulegri óperustarfsemi með
óperusýningum í hæsta gæðaflokki hvað varðar sviðsetningar og tónlistarflutning.
Ennfremur skal Óperan stuðla að útbreiðslu óperutónlistar með öðrum hætti eftir því sem
kostur er, svo sem tónleikum af ýmsu tagi, fræðslu og kynningum á óperuforminu í þeim
tilgangi að efla áhuga landsmanna á þessu listformi.
Íslenska óperan skal einkum vera vettvangur fyrir íslenska óperusöngvara og
sviðslistamenn svo þeir geti notað menntun sína og hæfileika á innlendum vettvangi.
Óperan hefur þó einnig á stefnuskránni að kalla til erlenda gesti, tónlistarmenn og aðra
sviðslistamenn, eftir því sem tök eru á.
3.

gr.

Fjárhagsgrundvöllur Íslensku óperunnar er byggður á eftirfarandi:
a) Tekjum af listrænni starfsemi með aðgöngumiðasölu.
b) Framlagi úr ríkissjóði skv. samningi Íslensku óperunnar og stjórnvalda á hverjum
tíma.
c) Fjárhagslegri þátttöku sveitarfélaga, fyrirtækja, félaga, stofnana og einstaklinga í
rekstri Íslensku óperunnar samkvæmt samningum milli aðila.
d) Gjöfum og styrkjum sem Íslensku óperunni áskotnast.
4.

gr.

Stjórn Íslensku óperunnar skipa 5 menn og 1 til vara.
Vinafélag Íslensku óperunnar skipar 2 stjórnarmenn og 1 varamann og á ársfundi Íslensku
óperunnar skulu kjörnir 3 stjórnarmenn.
Stjórnarmenn skulu skipaðir til tveggja ára í senn.
Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum.
Stjórnin hefur æðsta vald í öllum málefnum Íslensku óperunnar, mótar listræna stefnu
hennar og ber ábyrgð á starfsemi, fjármálum og rekstri. Stjórnin skuldbindur Íslensku
óperuna gagnvart öðrum aðilum og þarf samþykki meirihluta stjórnar til þess.
Öll meiriháttar ákvarðanataka, svo sem kaup eða sala fasteigna, skal þó borin undir stjórn
Vinafélags Íslensku óperunnar.
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Formaður boðar til stjórnarfunda. Honum er skylt að halda stjórnarfund ef einhver
stjórnarmanna krefst þess.
Stjórnarfundur er ályktunarfær ef formaður og tveir stjórnarmenn eða varastjórnarmaður
sækja fundinn hið fæsta. Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Falli atkvæði jöfn
ræður atkvæði formanns.
Gerðir stjórnarinnar skulu færðar til bókar.
Stjórnin ræður óperustjóra til þess að sjá um daglegan rekstur Íslensku óperunnar og skal
starf hans og valdssvið tilgreint í ráðningarsamningi. Gerð skulu árshlutauppgjör
Óperunnar eigi sjaldnar en fjórum sinnum á ári.
5.

gr.

Árlega skal haldinn ársfundur Íslensku óperunnar, eigi síðar en í nóvembermánuði. Skal
til hans boðað af stjórn Íslensku óperunnar en rétt til setu á ársfundi eiga, auk stjórnar og
varastjórnarmanns, félagar í Vinafélagi Íslensku óperunnar. Á ársfundi skal kynna
endurskoðaðan ársreikning og skýrslu um starfsemi liðins starfsárs.
6.

gr.

Á ársfundi skal kosinn endurskoðandi Íslensku óperunnar.
Reikningsár Íslensku óperunnar er frá 1. júlí ár hvert til 30. júní næsta árs og skal ljúka
endurskoðun reikninga fyrir lok október ár hvert en endurskoðaðir reikningar skulu
kynntir á ársfundi Íslensku óperunnar, sbr. 5. gr.
Skulu reikningarnir síðan sendir stjórnvaldi því er tekur við ársreikningum félaga fyrir
lok desembermánaðar árs hvers, sbr. 31. gr. laga nr. 33/1999, sbr. 2. gr. laga nr. 49/2003.
7.

gr.

Samþykktum þessum verður ekki breytt, sjálfseignarstofnunin lögð niður eða sameinuð
annarri hliðstæðri nema stjórn Íslensku óperunnar samþykki breytingarnar einróma en
kynna skal slíkar væntanlegar breytingar á ársfundi Íslensku óperunnar, eða aukafundi,
áður en til samþykkis þeirra kemur.
8.

gr.

Hagnaði sem verður af starfsemi Íslensku óperunnar skal varið til þeirra verkefna er
greinir í 2. gr. samþykkta þessara. Hugsanlegt tap af starfseminni færist til næsta
reikningsárs.
Leggist starfsemi Íslensku óperunnar af einhverjum ástæðum niður skulu eignir hennar
varðveittar undir stjórn þriggja manna ráðs sem skipað er af Vinafélagi Íslensku
óperunnar uns komið hefur verið á fót að nýju sambærilegri eða svipaðri starfsemi, en þá
má verja eignunum til styrktar henni.
9.

gr.

Þar sem ákvæði samþykkta þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta
ákvæðum laga nr. 33/1999 um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur og öðrum
lagaákvæðum er við geta átt.
10. gr.
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Samþykktir þessar í upphaflegri mynd komu hinn 27. apríl 2000 í stað staðfestrar
skipulagsskrár fyrir Íslensku óperuna, dags. 20. febrúar 1989.
Samþykktunum var breytt í núverandi mynd skv. 7. gr. á fundi stjórnar Íslensku óperunnar
27. febrúar 2013.
Ákvæði til bráðabirgða:
Á ársfundi 2013 skal kjósa tvo stjórnarmenn til eins árs og þrjá til tveggja ára.
Reykjavík 27. febrúar 2013
Í stjórn Íslensku óperunnar
________________________________
Júlíus Vífill Ingvarsson, formaður
________________________________
Benedikt Jóhannesson
________________________________
Helga Lára Guðmundsdóttir
________________________________
Sigrún Hjálmtýsdóttir
_________________________________
Tómas H. Heiðar
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VIÐAUKI III
Samningur Mennta- og menningarmálaráðuneytis við Íslensku óperuna um
ráðstöfun rekstrarframlags í fjárlögum

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, kt. 460269-2969, í samningi þessum nefnt
ráðuneyti, og Íslenska óperan, kt. 491080-0279, í samningi þessum nefnt Óperan, gera
með sér svofelldan samning.
1.

Markmið og starfsemi

1.1. Meginmarkmið með samningi þessum eru:
 Að gera Íslensku óperunni kleift að standa fyrir reglulegri óperustarfsemi í Hörpu
með óperusýningum á atvinnugrundvelli.
 Að gefa landsmönnum kost á að njóta óperulistar af ýmsu tagi, kynnast helstu óperum
óperusögunnar í ferskum og nútímalegum sviðsetningum svo og nútímaóperum eftir því
sem þess er kostur.
 Markmiðið er að sýningar þessar séu í hæsta gæðaflokki hvað sviðsetningu og
tónlistarflutning varðar. Ennfremur skal Óperan stuðla að útbreiðslu óperutónlistar með
öðrum hætti eftir því sem kostur er, svo sem tónleikum af ýmsu tagi auk kynninga og
fræðslu á óperuforminu í þeim tilgangi að efla áhuga landsmanna á þessu listformi, ekki
síst meðal yngri kynslóðarinnar.
 Íslenska óperan skal einkum vera vettvangur fyrir íslenska óperusöngvara og
sviðslistamenn svo þeir geti notað menntun sína og hæfileika á innlendum vettvangi.
 Óperan hefur þó einnig á stefnuskránni að kalla til erlenda gesti, tónlistarmenn sem
og aðra sviðslistamenn eftir því sem tök eru á, til þess að miðla íslenskum listamönnum
og áhorfendum af reynslu sinni og veita nýjum og ferskum straumum inn í íslenskt
óperulíf.
1.2. Starfsemi
° Óperan skal á ári hverju setja upp 1-2 óperusýningar auk minni verkefna og
tónleika af ýmsu tagi.
° Einnig skal leitast við að efna til samstarfsverkefna í þeim tilgangi að auka
fjölbreytni í framboði og stuðla að auknum áhuga á óperuforminu og skyldum
sviðslistaformum. Samstarfsverkefni þessi geta ýmist verið í formi sýninga
eða tónleika, sviðsettra eða hefðbundinna. Stefnt skal að kynningu og fræðslu
um óperuformið eftir því sem við verður komið.
2.

Forsendur samnings og lagaheimildir

2.1. Framlag ríkisins til samnings þessa er ákveðið í fjárlögum hvers árs og er það 155,9
m.kr. árið 2013.
2.2. Ráðuneytið annast samskipti aðila vegna samningsins við fjármálaráðuneyti, sbr. 3.
mgr. 21. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins, og við Alþingi. Það mun leggja til við
fjárlagagerð að áfram verði veitt framlag til samningsins enda standi Óperan við
skuldbindingar sínar.
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2.3. Verði gerð umtalsverð breyting á fjárveitingu til samningsins í fjárlögum taka aðilar
upp viðræður um að lögun rekstrarins að breyttri fjárveitingu.
2.4. Íslenska óperan starfar samkvæmt skipulagsskrá sem var samþykkt 20.apríl árið 2000
og endurskoðuð 27.febrúar 2013.
3.

Ábyrgð

3.1. Óperan ber ábyrgð á starfsemi sem samningur þessi tekur til og að hún fullnægi
kröfum um fagmennsku og gæði. Óperan skal geta lagt fram gögn og skýrslur þessu til
staðfestingar, sé eftir því leitað.
3.2. Óperan ber ábyrgð á skuldbindingum sem hún eða aðilar á hennar vegum stofna til
í tengslum við samning þennan.
3.3. Óperunni er óheimilt að:
3.3.1 Afhenda, án skriflegs samþykkis ráðuneytisins, réttindi sín og skyldur samkvæmt
samningi þessum í hendur þriðja aðila.
3.3.2. Framselja greiðslur skv. samningi þessum til þriðja aðila og setja með öðrum hætti
til tryggingar fjárskuldbindingu skv. 45 gr. laga um samningsveð nr. 75/1997.
4.

Upplýsingar, samskipti og eftirlit vegna fjármála

4.1. Ráðuneytið greiðir árlegt framlag í tólf jöfnum greiðslum fyrsta virkan dag hvers
mánaðar. Greitt er inn á bankareikning í viðskiptabanka Óperunnar.
4.2. Óperan skilar ráðuneytinu:
4.2.1. Áætlun um rekstur og sjóðsstreymi þar sem fram komi
m.a. hvernig er áætlað að ráðstafa fjárframlagi, fyrir lok apríl ár hvert
4.2.2. Endurskoðuðum ársreikningi ársins á undan með skýringum, fyrir lok
desember ár hvert og skal afrit jafnframt sent Ríkisendurskoðun.
4.3. Eigi Óperan í viðskiptum við lögaðila sem hún á eignarhluta í eða er í eigu
fjárhagslegra tengdra aðila svo sem stjórnenda hennar, eða annarra aðila, skulu þau fara
fram á viðskiptalegum forsendum og gerð grein fyrir þeim í ársreikningi.
5.

Upplýsingar, samskipti og eftirlit vegna verkefna

5.1. Ráðuneytið hefur eftirlit með framkvæmd samningsins.
5.2. Fulltrúar ráðuneytis og Óperunnar funda að lágmarki árlega um samninginn
5.3. Fyrir lok desember ár hvert skilar Óperan ráðuneytinu greinargerð um framkvæmd
samningsins þar sem fram komi meðal annars hver staða verkefna er og hvernig framlagi
var ráðstafað í samanburði við áætlun.
5.4. Óperan skilar ráðuneytinu upplýsingum sem það kallar eftir vegna opinberrar
upplýsingagjafar.
5.5. Óperan veitir ráðuneytinu upplýsingar sem það kallar eftir vegna eftirlits með
framkvæmd samningsins. Ráðuneytið hefur heimild til að gera sjálft eða fela öðrum að
gera athuganir og úttektir á öllum eða einstaka þáttum í framkvæmd samningsins. Í því
sambandi hefur það óheftan aðgang að öllum gögnum sem máli skipta.
5.6. Óperan setur á vefsíðu sína ýmis gögn sem eru efnislegar afurðir starfsemi hennar.
Ráðuneytinu er heimilt að birta gögn er varða samskipti og samning þennan á vef
ráðuneytisins.
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6.

Vanefndir og meðferð ágreinings

6.1. Óperan tilkynnir ráðuneytinu tafarlaust ef talinn er vafi leika á að það geti uppfyllt
skyldur samkvæmt samningnum. Jafnframt er greint frá úrræðum sem hún hyggst grípa
til.
6.2. Ráðuneytinu er heimilt að draga úr greiðslum, stöðva greiðslur og endurkrefja um
greiðslur uppfylli Óperan ekki skyldur sínar samkvæmt samningi þessum.
6.3. Samningsaðilar munu leitast við að jafna ágreining, ef einhver er, sín á milli.
6.4. Dómsmál sem rísa kann út af samningi þessum skal rekið fyrir Héraðsdómi
Reykjavíkur.
7.

Gildistími og lok samnings

7.1. Samningurinn gildir um framlag í fjárlögum ársins 2013. Hann framlengist sjálfkrafa
um eitt ár í senn eftir því sem veitt er til hans fé í fjárlögum. Samningurinn skal þó
endurskoðaður eigi síðar en fjórum árum frá undirritun, ella fellur hann úr gildi í lok þess
árs.
7.2. Hvor aðili um sig getur óskað eftir því að einstök ákvæði samnings þessa eða
samningurinn í heild verði tekinn til endurskoðunar, enda séu færð fyrir því efnisleg rök.
Endurskoðun skal þá hefjast svo fljótt sem verða má.
7.3. Óski annar hvor samningsaðila að semja um áframhald eftir að gildistíma
samningsins lýkur skal hann koma því á framfæri fyrir lok febrúar það ár sem
samningurinn rennur út.
7.4. Óski annar hvor aðila eftir að segja samningnum upp skal það gert skriflega með
þriggja mánaða fyrirvara.
7.5. Samningur þessi er gerður í tveimur samhljóða eintökum og heldur hvor aðili eintaki.

Reykjavík 24.apríl 2013

_________________________________
F.h. mennta- og menningarmálaráðuneytis
Katrín Jakobsdóttir
mennta- og menningarmálaráðherra

_______________________
F.h. Íslensku óperunnar
Stefán Baldursson
óperustjóri
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