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Á seinasta áratug hefur verið sprenging í fjölda hátíða á Íslandi. Þær eru hægt að finna 

um allt land og er markmið þeirra og tilgangur jafn fjölbreyttur og þær eru margar. Í 

Reykjavík má einnig finna margar hátíðir og þá sérstaklega innan listageirans. Má þar 

nefna Listahátíð í Reykjavík, Reykjavík Dance Festival, Reykjavík International Film 

Festival og Sviðslistahátíðina artFart. Sú síðastnefnda hefur verið haldin árlega frá því að 

hún var stofnuð, árið 2006. Hún hefur stækkað gríðarlega á seinustu fimm árum og er 

óhætt að segja að hún sé orðin fastur punktur í tilveru margra leiklistaráhugamanna sem 

og ungra sviðslistamanna á Íslandi. Það sem gerir artFart sérstaka frá öðrum hátíðum á 

sviði menningar og lista, er að henni hefur verið stjórnað án beinnar listrænnar stjórnunar. 

Það þýðir, að hátíðin hefur mótast á hverju ári eftir þeim verkum sem sýna á henni og eru 

þau ekki dæmd eftir gæðum af hálfu stjórnenda hátíðarinnar.  

Eftir fimm ár er hátíðin á tímamótum. Hin gríðarlega stækkun hefur gert það að verkum 

að endurskoða þarf uppbyggingu og stjórnun hennar og velta fyrir sér hlutverki hennar í 

íslensku menningarlífi. Af þeim sökum, er nauðsynlegt að spyrja; Hvert er menningarlegt 

gildi artFart í íslensku sviðslistalífi?  

 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að komast að niðurstöðu í gegnum skoðun á félagslegum, 

fræðilegum og sögulegum þáttum í tengslum við framkvæmd hennar árið 2010. Fjallað 

verður stuttlega um menningarlandslag Reykjavíkurborgar og verður umhverfið árið 

2006 sérstaklega skoðað, er hátíðin hóf göngu sína. Fjallað verður um hátíðina sjálfa, 

markmið hennar, hlutverk og sögu. Þá verður litið á hátíðina út frá fræðilegum grundvelli 

í tengslum við hugmyndir um menningarlegt gildi, vald, tilraunir innan leiklistarformsins 

og neyslu. Þvínæst verður framkvæmd artFart 2010 útlistuð þar sem gert verður grein 

fyrir ferli hennar og þróun frá september 2009 til september 2010. Einnig verður fjallað 

um áhrif hátíðarinnar á íslenskt sviðslistaumhverfi. Sá kafli er byggður á spurningum og 

svörum sviðslistamanna sem tekið hafa þátt í hátíðinni og einnig einstaklinga innan 

menningargeirans sem hafa fylgst með hátíðinni síðastliðin fimm ár. Má þar nefna 

sviðslistamenn, gagnrýnendur og kennara við leiklistardeild Listaháskóla Íslands. Loks 

verður ályktað um framtíð hátíðarinnar, út frá svörum viðmælenda í samhengi við stöðu 

og sögu hátíðarinnar. Niðurstöður verða dregnar um menningarlegt gildi hennar út frá 

fjórum þáttum. Menningarlegu landslagi Reykjavíkur, fræðilegu samhengi, niðurstöðum 
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á framkvæmd hennar árið 2010 í samhengi við sögu hátíðarinnar og ferli hennar og að 

lokum út frá svörum viðmælenda sem starfa innan íslenskra sviðslista. Út frá 

niðurstöðum þessara fjögurra þátta ætti að myndast skýr mynd um menningarlegt 

hlutverk artFart í íslensku sviðslistalífi.  

 

1. Hið menningarlega landslag Reykjavíkur 2006  
There is no action by an agent that is not a reaction to all the others, or to one or another among 
them (Bordieu, 1996). 

 
Árið 2006 voru möguleikar ungs fólks til að kynna list sína og gera tilraunir ekki margar. 

Eitt af fáum tækifærum ungs listafólks voru Listhópar Hins hússins, sem er starfsemi 

innan Hins hússins. Þeir eru starfræktir ár hvert og gefa ungu fólki á aldrinum 16 - 25 ára 

tækifæri til að sækja um og koma með hugmyndir að skapandi verkefnum. Valdir eru úr 

sendum umsóknum ákveðinn fjöldi hópa sem fá átta vikur til þess að vinna úr 

hugmyndum sínum (Hitt húsið, e.d.). 

Ungir sviðslistamenn höfðu því möguleika á því að sækja um sem Listhópar hins hússins 

til að hrinda verkefnum í framkvæmd og fá greidd laun fyrir. Aðrir styrkir til lista - og 

menningarmála sem ungir sviðslistamenn gátu sótt um mátti finna innan bankanna, í 

formi svokallaðra menningarstyrkja. Einnig var sjóðurinn Minning Margrétar vinsæll á 

þessum tíma, en markmið hans voru að stuðla að heilbrigðu líferni, bættu mannlífi og efla 

menntir, menningu og íþróttir. Sjóðurinn vildi ná markmiðum með því að styrkja 

einstaklinga, verkefni og félög til mennta, framtaks, athafna og keppni (Minning 

Margrétar, e.d.). Það voru þó margir um hituna og erfitt var að fá verkefni styrkt ef 

einstaklingurinn eða einstaklingarnir sem stóðu að verkefninu höfðu ekki mikla reynslu á 

bakinu. Einnig var möguleiki að sækja um til Menningar - og ferðamálaráðs 

Reykjavíkurborgar en ráðið veitir ár hvert félagasamtökum, fyrirtækjum og 

einstaklingum styrki til starfsemi og þjónustu sem telst vera í samræmi við stefnumörkun, 

áherslur og forgangsröðun borgarinnar (Reykjavíkurborg, e.d.). Um þennan sjóð gilti 

sama sagan og áður. Ef lítil reynsla lá að baki og einstaklingar hvorki útskrifaðir né með 

mikla reynslu, þá var erfitt að hljóta styrk.  

 Þegar litið er á möguleika til náms í sviðslistum árið 2006 er greinilegt að 

breytingar voru í gerjun. Árið 2005 hófu fyrstu nemar nám við nýjar brautir innan 
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Listaháskóla Íslands. Það voru nemendur á dansbraut og á fræði og framkvæmd. Á 

dansbrautinni er miðað að því að skila af sér vel þjálfuðum, skapandi og forvitnum 

danslistamönnum sem nálgast viðfangsefni sín með rannsakandi huga og eru tilbúnir að 

takast á við starfið í fjölbreyttum og síbreytilegum heimi samtímadansins. Fræði og 

framkvæmd er lýst sem námi sem er jöfnum höndum fræðilegt og verklegt með áherslu á 

leiklist í sem víðustum skilningi. Námið er hugsað sem vettvangur fyrir fræðilegar og 

lisrænar rannsóknir í leiklist (Listaháskóli Íslands, e.d.). Áður en þessar námsbrautir voru 

stofnaðar var einungis möguleiki að læra til leikara á Íslandi og ef einstaklingar höfðu 

áhuga á frekari námi í leiklist, leiklistarfræðum eða dansi varð að leita að þeirri menntun 

erlendis. Að öðru leyti var ekki mikið um auðugan garð að gresja í menntun í sviðslistum 

á Íslandi. 

 Stofnanaleikhúsin réðu til sín, eins og gefur að skilja, útskrifaða einstaklinga á sviði 

leiklistar og voru leikarar þar í miklum meirihluta. Því var því ekki mikið af tækifærum 

þar að finna. Reykjavík Dance Festival, sem leggur áherslu á verk sjálfstætt starfandi 

íslenskra dansara og danshöfunda hafði hafið göngu sína á þessum tíma, en hátíðin var 

stofnuð árið 2002. Einungis var hægt að sýna á henni ef einstaklingar voru orðnir 

atvinnumenn, og ekki í námi sem og verkin eru valin inn af listrænni nefnd ( Reykjavík 

Dance Festival, e.d.). Einnig er hátíðin stíluð sérstaklega fyrir danslistamenn. 

Leiklistarhátíðin Lókal hafði ekki verið stofnuð, heldur var hóf hún göngu sína árið 2008 

(Lókal, e.d.).  

 

Því má segja að möguleikar ungra einstaklinga í sviðslistum hafi ekki verið miklir árið 

2006. Erfitt var að hljóta styrki sem og að koma verkum sínum á framfæri á 

viðurkenndum grundvelli. Möguleikar til vinnu voru einnig litlir, sem og grundvöllur til 

að sýna ný verk. Upp úr þessum jarðvegi spratt artFart.  

Um upphaf artFart segir sviðslistamaðurinn Sigurður Arent Jónsson; 

 
Í minningunni vorum við öll langþreytt á að standa í sama baslinu. Áhorfendur, rými, 
auglýsingatekjur, o.s.frv. Því held ég að þetta hafi í raun verið mikil hagsýnishugsjón hjá okkur, 
með því að hagkvæma ákveðnum verklegum þáttum gafst okkur meiri tími til þess að einbeita 
okkur að listinni. Sigurður Arent Jónsson (munnleg heimild, 8. nóvember 2010).  
 
 
Sömu sögu hefur Ragnheiður S. Bjarnarson, danslistamaður, að segja; 



  8 

 
Við fórum að gantast með að gera hátíð þar sem við stefndum öll á að sýna sýningar í ágúst. Sem 
við síðan og gerðum. Við notuðum okkur sem einingu til að styrkja okkur. Ef við myndum 
sameinast undir einn hatt myndum við fá fleiri áhorfendur og svo er auðveldara að auglýsa okkur 
og við myndum hjálpast að með miðasölu og fl. sem snýr að sýningum. Ragnheiður S. Bjarnarson 
(munnleg heimild, 8. nóvember 2010). 
 

Það er greinilegt frá svörum Ragnheiðar og Sigurðar, að ungir sviðslistamenn fundu sig 

án samastaðs til að sýna list sína árið 2006. Erfitt var að fá fjármagn, auglýsa viðburði og 

að lokum, finna tíma til að skapa verkið. Með því að samræma húsnæði, markaðsetningu 

og miðasölu var hægt að eyða meiri tíma í listrænu vinnuna og auðveldara að standa í 

framkvæmd listviðburðanna. Með því að standa saman skapaðist grundvöllur sem hægt 

var að byggja ofan á.  

 
Þegar litið er á hátíðir fyrir aðrar listgreinar má sjá að hátíðir helgaðar mismunandi 

listgreinum hafa blómstrað hér á landi. Má þar nefna Bókmenntahátíðina í Reykjavík, 

sem hefur verið starfrækt síðan árið 1985 og er haldin annað hvert ár. Hún er talin einn af 

helstu viðburðum íslenska bókmenntasamfélagsins (Bókmenntahátíð í Reykjavík, e.d.). 

Einnig má nefna tónlistarhátíðina Iceland Airwaves sem hefur verið haldin frá árinu 1999 

og er einn af stærstu viðburðum í íslensku tónlistarlífi (Iceland Airwaves, e.d.). Áður 

hafði verið minnst á Reykjavík Dance Festival sem mikilvægan vettvang sjálfstætt 

starfandi danshöfunda og dansara. Það hátíðaumhverfi sem var til staðar í öðrum 

listgreinum og mikilvægi þeirra hefur tvímælalaust haft áhrif á ákvörðun upphafsmanna 

artFart um að stofna hátíð; 

 
Af hverju þetta æxlaðist út í hátíð held ég að hafi verið að miklu leyti innblásið af 
listasamfélaginu í kringum okkur, á öðrum sviðum var að finna krefjandi og flottar hátíðir sem 
virtust hafa þýðingarmikið hlutverk innan hvers geira en í sviðslist var ekki svo mikið að gerast í 
höfuðborginni. Sigurður Arent Jónsson (munnleg heimild, 8. nóvember 2010). 
 

Því má að lokum álykta, að upp úr hinum ófrjósama menningarlega jarðvegi sem var til 

staðar innan sviðslista á Íslandi árið 2006 hafi skapast hugsjón og hugmynd um að standa 

saman og gera unga sviðslistamenn þannig sterkari. Styrkjaumhverfið var ekki hvetjandi 

og enginn grundvöllur var til staðar til að koma list sinni á framfæri fyrir unga 

sviðslistamenn. Einnig voru möguleikar til atvinnu mjög litlir, ef einstaklingar voru ekki 
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menntaðir sem leikarar. Hins vegar blómstruðu hátíðir helgaðar öðrum listgreinum en 

leiklist. Greinilegt var að til að öðlast það umhverfi sem þau óskuðu eftir og vildu vinna 

innan, þá þurftu þau að skapa það sjálf. Sviðslistahátíðin artFart, grundvöllur til að sýna 

sviðslistir varð til - og hefur verið til staðar síðan þá. 
 

2. Hugmynd að hátíð 
Theatres, actors, critics and public are interlocked in a machine that creaks, but never stops. 
There is always a new season in hand and we are too busy to ask the only vital question which 
measures the whole structure. Why theatre at all? What for? (Brook, 1990). 

 
2.1. Hvað er artFart? 

artFart er sviðslistahátíð sem haldin er árlega í Reykjavík af Sambandi ungra 

sviðslistamanna. Hátíðin samanstendur af sýningum, listviðburðum, fyrirlestrum og 

vinnustofum sem hafa það að markmiði að efla nýsköpun og styðja við tilraunamennsku í 

íslenskri sviðslist. 

Markmið hennar og hugsjón á rætur sínar að rekja til fæðingar hennar fyrir fimm árum 

síðan. Hópur af sviðslistamönnum tók höndum saman um þá hugmynd að með því að 

kynna í sameiningu verk sín, læra og vinna með hvort öðru, gætu þau saman skapað 

sterkan grundvöll til að standa á. 

Hugmyndin var að stofna eins konar regnhlífarsamtök sem við gerðum, SUS, og skipuleggja 
event út frá þeim þar sem fólk gæti komið á einn stað og séð nýjasta nýtt í sviðslistum á 
tiltölulega stuttum tíma. Karl Ágúst Þorbergsson (munnleg heimild, 11. nóvember 2010). 

Hátíðin hefur verið í stöðugri þróun síðan þá. Hún hefur aldrei haft beina listræna 

stjórnun. Einkenni hennar hefur skapast í hvert sinn af þeim verkum sem taka þátt í 

henni. Öllum innlendum sviðslistamönnum hefur verið leyft að taka þátt, svo framarlega 

sem verkið sem sækir um  sé lifandi viðburður, að umsókn sýni fram á skýra hugmynd og 

að aðstandendur þess séu í, eða hafa lokið háskólanámi í sviðslistum.  

artFart hátíðin hefur ávallt haft tvö höfuðmarkmið. Það fyrra er að rækta og styðja við 

nýsköpun og tilraunamennsku innan íslenskra sviðslista og að skapa grundvöll þar sem er 

möguleiki á listrænum samskiptum og umræðu um sviðslistaformið er til staðar. Hið 

síðara er að kynna fyrir Reykvíkingum sem og öðrum Íslendingum margbreytileika 
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sviðslistaformsins sem er í örum vexti hér á landi með því að bjóða upp á framsæknar, 

nýstárlegar og fjölbreytilegar íslenskar sem og erlendar sýningar á viðráðanlegu verði. 

Hlutverk aðstandenda artFart er að útvega húsnæði, leigja grunn tækjabúnað, halda utan 

um viðburði, búa til dagskrá, útbúa kynningarefni (í formi bæklings, bola og dreifilda) og 

að auglýsa þá eftir bestu getu (þ.e að kynna viðburði í helstu miðlum landsins). artFart 

borgar ekki einstaklingum fyrir þátttöku, en 80% af miðasölu verkanna renna beint til 

listamannana sjálfra. Þau 20% sem eftir standa renna til artFart. Tilgangur þess er svo að 

hátíðin hafi fjárhagslegur grunn til staðar sem hægt er að byggja ofan á, þótt ekki mikill 

sé.  

 

2.2. Markmið og hugsjón artFart 

Árið 2007 var manifestó hátíðarinnar skrifað af þeim Hannesi Óla Ágústssyni, Sigurði 

Arent Jónssyni, Karli Ágústi Þorbergssyni og Ásgerði G. Gunnarsdóttur. Þeim fannst 

nauðsynlegt að til væri plagg með markmiðum og skoðunum aðstandenda hátíðarinnar og 

væri þarafleiðandi opinbera hugsjón hátíðarinnar. Manifestó hátíðarinnar er eftirfarandi; 
 
Samband ungra sviðlistamanna og artFart hátíðin er tilraunavettvangur ungs listafólks sem hefur 
það að markmiði að stuðla að nýsköpun og tilraunamennsku í íslenskri sviðslist. Hið viðtekna 
form sviðslista á Íslandi, þá sérstaklega leiklistar, er tilgangslítið og stefnulaust. Hinar ráðsettu 
"menningarstofnanir" hafa svikið okkur með því að setja gróðavonina í fyrirrúm. artFart 
skilgreinir menningu sem stöðug samskipti milli gjafa og viðtakanda, listamanns og þess sem 
upplifir. 
 
Hin ráðsettu hafa rofið þessi samskipti. Sviðið er ekki einungis að finna í leikhúsum landsins; það 
er mikill misskilningur að þar sé tækjakostur mestur og best sé að gera list. Þó svo að margt 
ágætt megi þar finna verður listin að vera úti á götu, innan skólanna: hún á ekki að binda sig við 
eina staðlaða ímynd heldur vera frjáls og lifandi. Hið upplýsta leikhús þarf hvorki par-kastara né 
litaða fíltera. Hið upplýsta leikhús þarf einungis fræðin og heiminn. 
 
Þá spyrjum við: Hver er staða sviðslista innan samfélagsins? Hvert er gildi hennar? Hefur 
sviðslistin glatað mætti sínum eða hefur aldrei verið meiri þörf á henni? Getum við skapað nýtt 
leikhús, leikhús sem skýtur rótum sínum í samtímanum og blómstrar eða er það dæmt til að 
veslast upp í skugga stuðlabergsins? Form sviðslistarinnar verður að kryfja til þess að komast að 
rót "leikhússvandans". Þá fyrst getum við brotið upp staðalímynd leiklistar á Íslandi sem 
bókmenntagreinar og opna fyrir gagnrýna umræðu um formið sjálft, á þess eigin forsendum; en 
til þess að kryfja þarf skurðhníf; ein slík egg er artFart. 
  
Við gerum okkur grein fyrir að við erum ekki að finna upp hjólið, aðrir hafa komið á undan okkur 
og aðrir munu fylgja í kjölfarið. En það er alltaf þörf á listafólki eins og okkur, sem er tilbúið að 
brjótast undan oki hins almenna og gera tilraunir með þau form sem við vinnum innan. 
Fortíðin er dauð, framtíðin er óviss, við lifum í núinu og sköpum okkar list út frá því sem er en 
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ekki því sem var eða verður. 
 

Leiklistin er dauð, lengi lifi leiklistin. 
 

Takk fyrir og bless, Halldór Laxness!!! 
artFart 2007 

 

Eins og sést á þessum orðum, þá voru markmið aðstandenda hátíðarinnar háleit og mikil á 

þessum fyrstu árum hennar. En greinilegt er að markmið artFart hefur verið frá upphafi 

að skapa grundvöll til nýsköpunar og tilraunamennsku í íslenskri sviðslist, að leita leiða 

til samstarfs milli listforma ásamt því að veita listafólkinu sjálfu tækifæri til þess að 

kynnast og læra hvort af öðru.  

 

Því má segja að frá því að hátíðin var stofnuð þá hafi hún haft það að leiðarljósi að vera 

mikilvægur grundvöllur fyrir sviðslistamenn til að þróa sig og gera tilraunir með formið. 

Með því að standa ekki einungis fyrir sýningum heldur einnig fyrirlestrum og 

vinnustofum leitast hún eftir því að íslenskir sviðslistamenn kynnist öðrum samlöndum 

sínum og/eða fólki að utan til að deila þekkingu sín á milli og skapi tengslanet. Að sama 

skapi reynir hún að þjóna sviðslistamönnum sem best með því að vera opin öllum sem 

eru í háskólanámi í sviðslistum og hefur ekki áhrif á þróun hátíðarinnar með listrænni 

stjórnun. Hún hefur reynt að vera trú hugmyndum sínum og hugsjónum frá því að hún var 

stofnuð, en margt hefur breyst í fimm ára sögu hennar.  

 

3. Saga hátíðarinnar 2006 – 2010 
 
Með nokkrum skipulögðum fundum og þónokkrum óskipulögðum kaffibollum var 
artFart orðin að hátíð með logo, bolum og fullt af attitúdi. Kolbrún Björt Sigfúsdóttir (munnleg 
heimild 8. nóvember 2010). 
 

 

3.1. artFart 2006  

Fyrsta artFart hátíðin var haldin sumarið 2006 í húsnæði Ó. Johnson og Kaaber 

verksmiðjunnar við Sæbraut. Hóparnir fengu aðstöðu í verksmiðjunni til æfinga og 

sýninga. Þrír hópar bættust við hátíðina og að lokum tóku þátt sjö hópar þátt og 

samanstóðu þeir af 19 leiklistar- og dansnemum. Hátíðin stóð yfir í tíu daga í ágúst og 
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mættu tæplega þúsund manns á  sýningarnar. 

Móttökurnar voru vonum framar og minntist 

Ragnheiður Skúladóttir, deildarstjóri 

Leiklistardeildar LHÍ,  á verkefnið sem eitt af 

áhugaverðustu listviðburðum ársins í 

ársuppgjöri útvarpsþáttarins Víðsjár. Meðal 

verka þetta árið má minnast á fyrsta verk 

Íslensku hreyfiþróunarsamsteypunnar, 

Meyjarheftið og Peneitraitor í flutningi 

leikhópsins Vér morðingjar.  

 

 

3.2. artFart 2007 

Árið 2007 var bryddað upp á nýjungum á hátíðinni. Auk frumsýninga á nýjum dans- og 

leiksýningum voru haldnir málfundir um stöðu sviðslista á Íslandi. Ungir sviðslistamenn 

tóku þátt og ræddu þeir um sköpunarferli verka. Einnig var vinnustofa í samstarfi við 

Reykjavík Dance Festival sem Erna Ómarsdóttir stjórnaði. Erna er einn fremsti dansari og 

danshöfundur Íslands á erlendum vettvangi. Á 

hátíðinni þetta árið tóku ekki einungis dans-og 

leiklistarnemar þátt, heldur einnig 

myndlistarmenn sem voru með lifandi viðburði 

og gjörninga. Hátíðin var haldin í Smiðjunni, 

leikhúsi leiklistardeildar Listaháskóla Íslands en 

einnig voru sýningar í Tjarnarbíói og á götum 

borgarinnar. Aðsókn á hátíðina var mjög góð og 

sóttu um 1.200 manns hátíðina. artFart hlaut styrk 

frá Minningarsjóði Margrétar Björgólfsdóttur að 

upphæð 300.000 kr þetta árið. Þetta var í fyrsta skiptið sem hátíðin hlaut fjárstyrk af 

einhverju tagi. Ákveðið var að nýta styrkinn til að prenta dagskrár auk þess að greiða flug 

og laun til Ernu Ómarsdóttur. Meðal verka má nefna leikverkið Heteróhetjur; með fullri 

virðingu fyrir Ashley Cole, leikstjórn og höfundur Heiðar Sumarliðason, Kátína; 

Úr verkinu Heteróhetjur. Mynd: 
Ásgerður G. Gunnarsdóttir 
 

Úr verkinu Meyjarheftið. Mynd: Friðgeir 
Einarsson. 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Gjörninga og viðburði í 12 tíma undir stjórn ungra myndlistarkvenna og dansverkið 

Skemmtið ykkur! í flutningi Sögu Sigurðardóttur. 

 

3.3. artFart 2008 

Árið 2008 voru færri en stærri verk á dagskrá. Í fyrsta skipti var einnig boðið upp á 

leiksýningar frá Bretlandi en mikill 

áhugi var fyrir hátíðinni hjá 

Íslendingum sem stunduðu nám í 

Englandi. Öll verkin áttu það 

sameiginlegt að vera uppfærslur á 

nýjum verkum. Hátíðin var aftur haldin 

í Smiðjunni, leikhúsi leiklistardeildar 

Listaháskóla Íslands, en sýningar voru 

líka á götum borgarinnar. Hátíðin tókst 

vel og mættu um 800 manns á hátíðina. 

Meðal viðburða var nýtt íslenskt 

leikverk, Vinir eftir Símon Birgisson í leikstjórn Þorleifs Arnarssonar, nýtt dansverk eftir 

Íslensku hreyfiþróunarsamsteypuna, DJ Hamingja, en hópurinn var tilnefndur til 

Grímunnar sem danshöfundur ársins 2009 fyrir verkið og gagnvirki leiklistarleikurinn 

Superhero Frenzy.  

 

3.4. artFart 2009 

artFart var haldin í fjórða skiptið í ágústmánuði 2009. Hátíðin var sú stærsta til þessa og 

alls tóku 26 verk þátt. Þrjú málþing voru haldin sem var stjórnað af Mischa Twitchin, 

Karmenlara Seidman og Karli Ágústi Þorbergssyni. Mishca Twitchin er ljósahönnuður, 

heimspekingur og leikhúsfræðingur að mennt. Hann er einn af stofnendum og eigendum 

SHUNT leikhússins sem er án vafa eitt athyglisverðasta og framsæknasta leikhús 

Lundúna. Karmenlara Seidman er lektor við NYU. Hún er menntuð í listdansi og er með 

doktorsgráðu í sviðslistum. Sérsvið hennar er karnival og notkun líkamans í sviðslistum. 

Karl Ágúst er með B.A gráðu í Fræði og framkvæmd frá Listaháskóla Íslands og er einn 

af stofnmeðlimum artFart. Hann er meðlimur í sviðslistahópnum 16 elskendur.  

Úr verkinu Superhero Frenzy. Mynd: Edda Björnsdóttir. 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Hátíðin hafði aðsetur í nýju leikhúsi í miðbæ Reykjavíkur, Leikhús batteríinu sem var 

staðsett í Hafnarstræti 11. Sýningar áttu sér einnig stað um alla Reykjavík; í heimahúsum, 

í Hugmyndahúsi háskólanna, í kirkjugarðinum við Suðurgötu og á götum 

miðborgarinnar. Metaðsókn var á hátíðina og alls sóttu hana 2.920 manns. Hún hlaut 

styrk frá Reykjavíkurborg, að upphæð 270.000. Sá styrkur, sem og afgangurinn frá því 

árinu áður var notaður til að greiða leigu á leikhúsinu sem og í markaðssetningu. Meðal 

viðburða þetta árið var leikverkið Morbid undir 

stjórn The Fiasco Division, dansleikhúsverkið 

Það dansar enginn við sjálfan sig eftir Brite 

Theater, lifandi innsetningin Margt að 

ugga...öfugugga eftir listahópinn Maddý, og 

þáttakendaleikverkið Eðlileikarnir 2009 eftir 

Kviss Búmm Bang.  

 

 

3.5. artFart 2010 

Sviðslistahátíðin artFart var haldin í fimmta skiptið dagana 5. -21 ágúst. Alls sýndu 29 

sviðslistaverk. Haldið var eitt málþing út frá spurningunni Hvað er hátíð? Ákveðið var að 

hafa þema í fyrsta skipti og varð fyrir valinu óhefðbundin rými. Í tilefni af því var 

ákveðið að hafa sérstaka dagskrá innan artFart sem bar titilinn Reykjavík Public Space 

Programme. Þessi nýja dagskrá artFart sneri að staðsértækum verkum og list í 

almenningsrýmum. Undir hatti Reykjavík Public Space Programme voru vinnustofur, 

fyrirlestrar og tvær þriggja vikna gestadvalir þar sem tveimur sviðslistamönnum var veitt 

aðstaða og stuðningur til að þróa ný verk í almenningsrýmum. Listrænir stjórnendur 

tveggja hátíða á Norðurlöndum komu sérstaklega til að kynna sér artFart. Jesper De 

Neergaard frá Junge hunde hátíðinni í Danmörku og Johanna Tuukanen frá ANTI festival 

í Finnlandi. Einnig kom blaðamaður frá Total Theatre Magazine til Íslands. Enn á ný 

sprengdi hátíðin aðsóknarmet, en um 3.598 manns sóttu hátíðina. Hátíðin var styrkt af 

Reykjavíkurborg, Menntamálaráðuneytinu, Kultur Kontakt Nord og Vodafone. Meðal 

viðburða þetta árið var sýning Stellu Polaris; The Dream of the Shaman, Dancewalks eftir 

 

Úr verkinu Morbid. Mynd: Edda Björnsdóttir 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danshöfundinn Önnu Asplind, leikverið Vakt eftir leikhópinn Amma, einleikinn True 

Love eftir Önnu Maríu Tómasdóttur og leynileikverkið Fjöltengi eftir leikhópinn Homo 

Ludens1. 

 

Eins og sést þá hefur hátíðin vaxið gríðarlega á síðustu fimm árum, bæði hvað varðar 

fjölda og margbreytileika verka og í fjölda áhorfenda. Óhætt er að fullyrða að áhuginn á 

henni hefur aldrei verið meiri en nú í dag. Vegna þeirrar staðreyndar er áhugavert að 

skoða hvernig framkvæmd hennar fer fram og hvernig aðstandendum hennar hefur tekist 

að halda sig innan sömu listrænu hugmynda og hentuðu henni svo vel í upphafi, í 

tengslum við menningarlegt gildi hennar í íslensku sviðslistalífi. Fyrst er þó nauðsynlegt 

að skoða hvað það þýðir að hafa menningarlegt gildi. 

 

4. artFart og hugmyndirnar 

4.1. Menningarlegt gildi  

Áður en hugtakið menningarlegt gildi verður skoðað, er nauðsynlegt að gera sér grein 

fyrir hvað orðin menning og gildi þýða. Samkvæmt Orðabók Menningarsjóðs stendur 

orðið menning fyrir „þroski mannlegra eiginleika mannsins, það sem greinir hann frá 

dýrum, þjálfun hugans, andlegt líf“ (Mörður Árnason, 2002). Íslensk orðsifjabók 

skilgreinir menningu sem „þroski hugar og handa; … það að manna einhvern … þróun, 

efling, siðmenning“ (Ásgeir Blöndal Magnússon, 1989). Önnur skilgreining á menningu 

er „sú heild þekkingar, siðferðis, trúar og tákna sem er undirstaða mannlegs samfélags“ 

(Íslenska alfræðiorðabókin, 1990).  Mannfræðingar hafa einnig lengi talið að í heiminum 

megi finna margar ólíkar menningar, íslenska menningu og enska menningu, svo dæmi 

séu nefnd. Hverja menningu má síðan skipta niður í þætti líkt og trúarbrögð og vígslusiði. 

Allir hinir mismunandi þættirnir fléttast síðan saman og mynda heild sem við þekkjum 

sem menningu. Nú á tímum er litið á hana sem afsprengi valdatengsla og drottnunar og 

að hún sé ákveðin tegund valds og miðill þar sem vald er bæði skapað og spornað við því 

á sama tíma (Arnar Árnason, 2003).  

Menning er því ákveðið kerfi innan heildar og finna má margar ólíkar menningar í 

heiminum. Sem dæmi má nefna að innan íslenskrar menningar má finna 

                                                        
1 Ítarlegri sögu hátíðarinnar má finna í Ítarefni, í kaflanum Ítarleg saga artFart 2006 – 2009. 
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sviðslistamenningu sem ber með sér ákveðnar hefðir og reglur.  

Orðið gildi þýðir verðgildi eða verðmæti (Orðabanki íslenskrar málstöðvar, e.d.). Einnig 

getur orðið þýtt fjöldi vara, þjónusta eða peningar sem er álitið vera sanngjarnt og passa 

vel sem jafngildi fyrir eitthvað annað2 (The Free Dictionary, e.d.). Orðið getur einnig þýtt 

eign hluta sem eru taldir nytsamlegir eða sem einstaklingar vilja eignast3 (ARDictionary, 

e.d.). Gildi er því hugtak yfir hluti eða hugtök sem eru virði einhvers, fjárhagslega eða 

hugmyndalega.   

Því mætti segja að menningarlegt gildi er hugtak yfir kerfi sem á að efla og þroska 

manneskjuna. Einnig býr það yfir eiginleikum sem einstaklingar þrá og eru tilbúnir í 

skipti til að öðlast það, til dæmis með því að borga fyrir það. Á sama tíma er það 

valdatæki sem einstaklingar vilja öðlast hlutgildi í og vera innan, til að geta stjórnað og 

haft áhrif innan þess. 

Hugtakið kom upphaflega frá franska heimspekingnum Pierre Bordieu sem rannsakaði 

það til að greina áhrif þess á stéttaskiptingu (Lamont og Lareau, 1988). Að mati Bordieu 

eru áhrif stéttaskiptingu greinileg þegar litið er á tengsl gilda. Til dæmis þá er mun 

auðveldara að öðlast menntun innan - og þar með gildi - virts háskóla ef einstaklingur er 

fjárhagslega vel efnaður. Það gerir það að verkum að hann hefur meira fjárhagslegt gildi, 

en sá sem er fátækur (Auslander, 2008). Sá sem er ríkur getur borgað fyrir gráðu frá 

virtum háskóla á meðan fátækur einstaklingur á ekki möguleika á því. Bordieu hafði 

mikinn áhuga á þessu hugtaki í tengslum við menntun einstaklinga og hvaða áhrif hún 

hefur. Hann taldi að gildi stofnana, fortíðar og hefðar spiluðu stóran þátt í því hvernig 

litið er á gildi einstaklinga innan menningar;  

 
Holders of educationally uncertified cultural capital can always be required to prove themselves, 
because the are only what they do, merely a by-product of their own cultural production, the 
holders of titles of cultural nobility - like the titular memcers of aristocracy, whose ´being´defined 
by their fidelity to a lineage, an estate, a race, a past, a fatherland or a tradition is irreducible to 
any ´doing´to any know - how or function - only have to be what they are, because all their 
practises derive their value from their authors, being the affirmation and perpetuation (Bordieu, 
1984).  

  

                                                        
2 An amount, as of goods, services, or money, considered to be a fair and suitable equivalent for something 
else; a fair price or return. 
3 The property or aggregate properties of a thing by which it is rendered useful or desireable, or the degree 
of such property or sum of properties; worth; excellence; utility; importance.  
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Ef litið er á þessar kenningar út frá upphafi artFart má skoða það á þrjá vegu. Í fyrsta lagi 

út frá hvers vegna hún var stofnuð, í öðru lagi út frá einstaklingunum sem stofnuðu hana 

og í þriðja lagi hvernig henni var tekið. Út frá skoðun á menningarlega landslagi 

Reykjavíkur árið 2006 er hægt að halda því fram að hátíðin hafi orðið til vegna þess að 

einstaklingarnir sem stofnuðu hana fundu fyrir því að þeir höfðu engan grundvöll, ekkert 

menningarlegt gildi. Með öðrum orðum, ekkert vald innan íslenskra sviðslista. Þeir voru 

ekki útskrifaðir, þeir voru ekki orðnir „alvöru“. Menningarlega gildi þeirra innan 

íslenskra sviðslista var enn óráðið og hafði ekki verið staðfest með útskrift. Því fundu 

þeir þörf til þess að skapa sér nafn, stöðu innan menningarinnar, með því að skapa 

viðburð sem hafði eitthvert gildi; 
 
Stofnað var hagsmunafélag ungra sviðslistamanna...hátíð stofnuð með einkennismerki og 
markaðsefni, líkt og bolum. Karl Ágúst Þorbergsson (munnleg heimild 11. nóvember 2010). 

 
Þannig leituðust þeir eftir því að skapa sér nafn og tilverurétt innan sviðslistaheimsins, 
líkt og Bordieu fjallar um; 
 
Words, names of schools or groups, proper names - they only have such importance cause they 
make things into something: distinctive signs, they produce existence in the universe where to 
exist to be different, ´to make oneself a name´a proper name or a name in common ( that of a 
group) (Bordieu, 1996). 
 

Það mætti segja að sú hugmynd að öðlast menningarlegt gildi innan íslensks 

sviðslistaumhverfis árið 2006 hafi verið það sem hafi gert það að verkum að artFart var 

stofnuð með öllu því sem einstaklingarnir töldu að gæfi hátíðinni gildi – Hugsjón, bolum, 

einkennismerki og nafni.   

 Þannig má segja að það hafi orðið til ákveðin menning og þarafleiðandi ákveðið 

valdkerfi. Sú staðreynd að flestir stunduðu nám við Listaháskólann má segja að hafi 

hjálpað hátíðinni að öðlast menningarlegt gildi í upphafi, þar sem einstaklingarnir 

stunduðu nám við virta stofnun sem hefur ákveðið vald innan íslenskra sviðslista. Þeir 

voru partur af ákveðinni menningu, ákveðnu kerfi innaníslenskra sviðslista. Þeir voru 

skilgreindir út frá því frá hvaðan þeir komu og má segja að gildi Listaháskóla Íslands hafi 

að einhverju leyti farið yfir á artFart. Það gerði það að verkum að einstaklingarnir voru 

teknir alvarlega og að viðtökur á hátíðinni voru góðar. Velta má upp spurningunni hvort 

að það menningarlega gildi sem hún hlaut í upphafi hafi gert það að verkum að hátíðin 

hefur lifað seinustu fimm ár og stöðugt stækkað. Einnig má velta fyrir sér ástæðu fyrir 
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gríðarlegri stækkunar hennar og hvort að ástæðan sé sú að stöðugt fleiri og fleiri vilja 

vera hluti af menningarlega gildi artFart þar sem gildi tilrauna og nýsköpunar er skapaður 

tilveruréttur og þar með gefið ákveðið vald innan sviðslistaheimsins.  

 

4.2. Þörfin fyrir vald.  

Samkvæmt Bordieu eru helstu keppendurnir á leikvelli menningarinnar „stofnunin“, eða 

„hefðin“ og á móti þeim „nýliðarnir“. Hver nýliði þarf að gangast undir ákveðnar reglur 

sem ríkja, en á sama tíma þarf stofnunin/hefðin að taka afstöðu, sem getur gert það að 

verki að reglurnar á leikvellinum geta breyst (Bordieu, 1996).  

Heimspekingurinn Michel Foucault skilgreinir vald sem hugmynd sem sé í raun og veru 

ekki til, fyrr en hún er framkvæmd með gjörðum; 

 
(S)omething called Power, with or without a capital letter, which is assumed to exist universally 
in a concentrated or diffused form, does not exist. Power exists only when it is put into action....It 
is a total structure of actions brought to bear upon possible actions (Dreyfus, Foucault og 
Rabinow, 1983).  
  
Því má segja, að með gjörðum sínum, hafi ungir sviðslistamenn hafi skapað sitt eigið vald 

innan sviðslistamenningarinnar. Árið 2006 áttu þeir engan stað, ekkert gildi innan 

sviðslistaheimsins á Íslandi og því sköpuðu þeir sinn eigin stað innan þessa kerfis. Þeir 

sköpuðu stað þar sem þeirra reglur réðu ríkjum, ekki styrkja, ekki stofnanaleikhússanna - 

engar reglur nema þeirra eigin, líkt og segir í manifestó hátíðarinnar ; 

 
Form sviðslistarinnar verður að kryfja til þess að komast að rót "leikhússvandans". Þá fyrst 
getum við brotið upp staðalímynd leiklistar á Íslandi sem bókmenntagreinar og opna fyrir 
gagnrýna umræðu um formið sjálft, á þess eigin forsendum; en til þess að kryfja þarf skurðhníf; 
ein slík egg er artFart.  
 

Greinilegt er að þeim fannst leiklistin á Íslandi stöðnuð og einhæf og opinber gagnrýni 

lítil sem engin. Þeir litu á artFart sem skurðhníf, til að skera í gegnum stofnunina/hefðina 

og finna nýjar leiðir og aðferðir til vinnu. Þau framkvæmdu gjörðir sem skapaði vald, 

sem fylgdi þeirra eigin hugsjónum og þar af leiðandi skapaði hugmyndum um tilraunir 

innan leiklistar samastað og tilverurétt innan íslensks sviðslistalífs.  
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4.3. Tilraunirnar  
I can take any empty space and call it a bare stage. A man walks across this empty space whilst 
someone else is watching him, and this is all that is needed for an act of theatre to be engaged. 
Yet when we talk about theatre this is not quite what we mean (Brook, 1990). 

  
Svo segir Peter Brook í bók sinni, The Empty Space. Með þessum orðum sínum er óhætt 

að segja að Brook hafi umbylt hugmyndinni um leiklist. Það má segja að hann hafi reynt 

að losa leiklistina undan almennum skilningi á því hvað leiklist í raun og veru sé og hafi 

viljað komast að kjarna hennar, sem felst í sambandi leikarans og áhorfandans. Leiklist, 

að mati Brook, getur átt sér stað hvar sem er, hvenær sem er, á meðan það er manneskja 

að framkvæma gjörð og önnur að horfa á. Þegar orðræða um leiklist á Íslandi er  hins 

vegar skoðuð á þeim tíma er artFart var að hefjast er greinilegt að hún var mjög stutt á 

veg komin. Árið 2006 skrifaði Magnús Þór Þorbergsson grein í Morgunblaðið sem bar 

heitið Er breiðnefurinn spendýr? Í henni fjallar hann um umræðu um leiklist á Íslandi og 

telur hugmyndina um leiklist og hvað hún felur í sér vera stutt á veg komna. Sem dæmi 

tekur hann gagnrýni sem flutt var í Kastljósinu um sýninguna Mind©amp4, en þar hélt 

gagnrýnandinn því fram að hér væri ekki leiklist á ferðinni, þrátt fyrir að innrömmun 

verksins fól í sér allt sem leiksýning á að innibera; 
 
(U)m var að ræða sýningu, sem sýnd var í viðurkenndu leikhúsi, leikstjórinn var menntaður í sínu 
fagi, það sama má segja um leikarana, textinn var settur saman af viðurkenndu leikskáldi og 
sýningin var sýnd að kvöldi til og tók ekki lengri tíma en hver önnur leiksýning. Hún var æfð í 
hefðbundinn tíma og sýnd nokkrum sinnum fyrir framan áhorfendur, eins og gengur og gerist 
með leiksýningar. Allar forsendur voru því til staðar til að hægt væri að skoða sýninguna sem 
leiklist (Magnús Þór Þorbergsson, 2006). 

 
 

Einnig tekur hann dæmi um verkefni innan Leiklistardeildar Listaháskóla Íslands, þar 

sem nemandi pissaði á fætur annars nemanda, en Formaður félags Íslenskra leikara 

staðhæfði að verkefnið ætti ekkert skylt við leiklist (Magnús Þór Þorbergsson, 2006).  

Að mati Magnúsar er þessi afstaða mjög hamlandi fyrir íslenskt sviðslistalíf, sem og 

nýsköpun og framþróun greinarinnar. Hann telur viðburði líkt og Mind©amp og 

Listahátíðina artFart nauðsynlega ögrun við íslenskt leikhús og að umræða sem byggir á 

                                                        
4 Mind©camp var leiksýning sem sett var upp í Hafnarfjarðarleikhúsinu árið 2006. Verkið er unnið í spuna 
og fjallar um samtímamenningu okkar. Það er samið út frá margs kyns textum og er innblásið af verki 
Samuels Becketts, Beðið eftir Godot. Leikstjóri var Egill Heiðar Anton Pálsson (Theater in Iceland, 2006). 
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niðurnjörvuðum hugmyndum nái aldrei að fjalla um sköpun á annan hátt en með 

fordæmingu ( Magnús Þór Þorbergsson, 2006).  

Miðað við viðtökur á verkinu Mind©amp, sem og viðbrögð almennings við 

pissugjörningnum má segja, að sú hugmynd hvað leiklist sé, hafi verið mjög sterk á 

þessum tíma og sú hugmynd að daglegar athafnir, sem rammaðar eru innan leiklistar geti 

með engu móti talist leiklist.  Greinilegt er að hin ríkjandi hugsun, sem og uppsetning 

verka á Íslandi hefur verið mjög aftarlega í samhengi við stöðu sviðslista í Evrópu.  

 

Því má segja að með komu artFart hafi tilraunum og nýsköpun á sviði sviðslista á Íslandi 

verið gefið aukið gildi og vægi í veröld þar sem hin ríkjandi hugmynd um leiklist fól í sér 

hefðbundnari hugmyndir en það sem artFart vildi standa fyrir. Auk þess að hafa komið 

inn með nýja hugsjón fyrir einstaklinga innan sviðslistaheimsins, þá má segja að artFart 

hafi einnig komið með nýja sýn fyrir áhorfendur sviðslista á Íslandi.   

 

4.4. Áhorfendur og neysla 

Í bók sinni, The Rules of Art, fjallar Bordieu sérstaklega um það hvernig ákveðið er hvaða 

gildi eru betri en önnur. Innan lista má að hans mati líta á fjölda áhorfenda og gróða 

verksins það sem leggur gildið á verk og höfunda þess  (Bordieu, 1996). Í raun má skilja 

orð hans sem svo, að því vinsælla sem verk er meðal áhorfenda, því meira menningarlegt 

gildi hlýtur það innan menningar þeirra.  

 
Peter Brook leggur einnig áherslu á gildi áhorfenda í bók sinni, The Empty Space. Að 

hans mati er leiklistin ekkert án áhorfenda og það er eitthvað sem allar tegundir 

sviðslistarinnar eiga sameiginlegt og áður en áhorfandinn kemur inn í myndina, þá er 

verkið ekki tilbúið (Brook, 1990).  Að mati Bordieu, þá fá verk stærri og stærri 

áhorfendahóp eftir því sem tíminn líður og skapa þannig smátt og smátt sína eigin 

fylgismenn;  

 

(T)he most innovative works tend, whith time, to produce their own audience by imposing their 
own structures, throught the effect of familiarization, as cateogories of perception legitimate for 
any possible work (Bordieu, 1996) . 

 

Í raun mætti skilja orð hans á þá vegu, að í hvert skipti sem ný stefna kemur fram, þá 
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tekur það áhorfendur tíma til að venjast því og læra að skilja það upp á nýtt. Nýliðar 

mæta inn í veröldina og róta upp í hefðinni, sem gerir það að verkum að aðlaga þarf og 

breyta leikreglum hefðarinnar, svo að pláss skapist fyrir nýliðana.  

Því má segja að sviðslistin sé ekkert án einhvers sem horfir á. Til að sýning nái að lifa 

góðu lífi, þarf hún á áhorfendum að halda. Til að nýtt afl innan sviðslistarinnar nái 

fótfestu, þá þarf það á fylgismönnum að halda. Því má segja að fyrir sviðslistahátíð líkt 

og artFart, að þá er það mjög mikilvægt að byggja upp áhorfendur sem fylgja henni og 

hjálpa henni til að festa sig í sessi. Því án þeirra, þá gerist það ekki.  

 

Hugtakið menningarlegt gildi er samkvæmt skilgreiningum á orðunum menning og gildi, 

kerfi sem eflir andann, þroskar manneskjuna og inniber eitthvað sem einstaklingar eru 

tilbúnir að greiða fyrir til að öðlast það. Á sama tíma er það valdatæki sem hægt er að 

nota til þess að stjórna og hafa áhrif. Upphafsmenn artFart fundu fyrir því að það vantað 

grundvöll fyrir unga og óþekkta sviðslistamenn innan sviðslistaheimsins á Íslandi og 

ákváðu því að skapa þeim nafn og sérstöðu með viðburði sem hafði eitthvað gildi innan 

sviðslistaheimsins. Sú staðreynd að þeir voru flestir nemar við Listaháskóla Íslands 

hjálpaði til við að setja aukið vægi á viðburðinn, þar sem hið menntunarlega gildi þeirra 

færðist að einhverju leyti yfir á hátíðina. Upphafsmenn hátíðarinnar fundu fyrir því að 

með því að skapa viðburð sem hafði eitthvað gildi gáfu þeir einnig þessum 

sviðslistamönnum ákveðið vald innan sviðslistaheimsins og þarafleiðandi breyttu þeir 

leikreglunum innan hefðarinnar og á þann háttinn breytti mynd sviðslistamenningarinnar 

á Íslandi. Einnig má sjá að orðræða um tilraunamennsku í sviðslistum var mjög stutt á 

veg komin. Því má segja að með komu artFart hafi tilraunum og nýsköpun á sviði 

sviðslista á Íslandi verið gefið aukið gildi og vægi í veröld þar sem hin ríkjandi hugmynd 

um leiklist fól í sér hefðbundnari hugmyndir en það sem artFart vildi standa fyrir. Áhugi 

áhorfenda og fjölgun fylgismanna hennar hefur einnig gert það að verkum að hún hefur 

fest sig meira í sessi innan sviðslistamenningarinnar og þar af leiðandi sem viðburður 

með ákveðið gildi og vægi innan sviðslista á Íslandi.  

Þessi hugsun um tilraunamennsku má einnig sjá í stjórnun og verklagi hennar, þar sem 

reynt hefur verið að fara ekki  hefðbundnar leiðir við stjórnun hennar.  
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5. Stjórnun og verklag  
 
5.1. Verkefnið artFart 

artFart er í eðli sínu verkefni sem er stjórnað af nokkrum einstaklingum. Verkefni 

skilgreinist sem slíkt þegar að það eru afmarkað, tekur ákveðinn tíma og hefur ákveðinn 

kostnað í för með sér. Verkefni felur líka í sér áhættu og óvissu um framvindu. Stjórnun 

verkefnis felur í sér að undirbúning og skipulagningu þess, gerð áætlunar um framkvæmd 

þess og eftirlit með framkvæmd (Karl Friðriksson og Jóhann Hreinsson, 2003).    

Grunnþættir verkefnastjórnunar eru að skilgreina markmið verkefnisins út frá viðmiðum 

um árangur, tíma, kostnað og áhættu, móta áætlun til að ná settum markmiðum og 

framfylgja þeirri áætlun, nota réttar aðferðir við stjórnun verkefnisins, áætlanagerð og 

eftirlit og að kalla til hæfa einstaklinga, sem hafa þekkingu til að leysa einstök verk, til að 

vinna að verkefninu (Karl Friðriksson og Jóhann Hreinsson, 2003). Verkefnastjórnun 

þarfnast framkvæmdaáætlunar, sem er skipt í verkáætlun, tímaáætlun, og 

kostnaðaráætlun. Í smærri verkefnum dugar oft að gera eingöngu verk- og tímaáætlun, í 

öðrum verkefnum er nauðsynlegt að huga að kostnaði og fjármögnun. Taka þarf afstöðu 

til þess hvaða áætlanir eru nauðsynlegar hverju sinni og hversu margþættar þær þurfa að 

vera (Karl Friðriksson og Jóhann Hreinsson, 2003).  

 

Líkt og sést á skilgreiningum á verkefnastjórnun þá er artFart flokkað sem eitt slíkt. Til 

að verkefnið verði farsælt, þá þarf einnig að stjórna því á góðan hátt og eru til 

mismunandi leiðir til þess.  

 

5.2. Mismunandi tegundir stjórnunar  
Stjórnunaraðferð artFart hefur ávallt verið samstarf nokkurra aðila og hefur aldrei verið 

einn yfirmaður starfandi við hátíðina. Samkvæmd bókinni Management and the Arts, þá 

eru hægt að greina stjórnunaraðferðir í þrjá flokka. Þeir eru; nákvæmi stjórnandinn5, 

kerfisstjórnandinn6 og náttúrulegi stjórnandinn7 (Byrnes, 2009). Þegar þessar þrjár 

aðferðir eru skoðaðar, má segja að sú aðferð sem hefur ómeðvitað fylgt artFart er aðferð 

                                                        
5 The analytical manager 
6 The systems manager 
7 The organic manager 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náttúrulegrar stjórnunar. Stíll hennar er að vera meðvitaður um að orka og dýnamík 

breytist innan samtaka og bregðast þarf stöðugt við þeim breytingum.  

 
Adaption and creativity are the key to survival and viability of all organizations today. The more 
creative acts, the faster the pace of evolution (Sirois, 2000).  
 
Náttúrulegir stjórnendur gera sér grein fyrir því að þeir eru að vinna með afmarkaðan hóp 

af einstaklingum og þessir einstaklingar hafa mismunandi styrki og veikleika sem þarf að 

nýta í rétta þágu. Það er mikilvægt að hver einstaklingur finnist hann skipta máli en á 

sama tíma er lögð áhersla á samskipti og skilning á milli einstaklinga. Innan náttúrulegrar 

stjórnunar þá er það vitað mál að viss óreiða mun vera til staðar. Það er þó ekki litið á 

hana neikvæðum augum, heldur er hún partur af sköpunarlegri orku ferlisins. 

Listamönnunum er gefið frelsi til að framkvæma það sem þeir óska eftir en fjárhagslegri 

hlið er stjórnað með harðri hendi (Byrnes, 2009).  

Samkvæmt Byrnes er þó einnig til flokkur sem kallast óvirk samtök8. Hann kemur fram í  

verkefnum eða fyrirtækjum sem hafa stækkað yfir árin, en enginn virðist taka eftir því að 

vinnuálagið er orðið mun meira en í upphafi. Samtök eða fyrirtæki geta orðið óvirk, 

annaðhvort með tíð og tíma eða með ákveðnum stjórnunarstíl. Það sem einkennir þess 

háttar stjórnun er að stress er í hámarki og ákvarðanir eru teknar í fljótheitum. Oftar en 

ekki er hver starfsmaður með þrjú til fjögur stór verkefni á sinni könnu og starfsmenn lifa 

í voninni um að verkefnið/fyrirtækið hljóti meira fjármagn. Oft lifa þess háttar samtök á 

einstaklingum sem eru háð samtökunum og stöðugu adrenalín flæðinu sem það gefur að 

setja upp sýningu eða viðburð á litlu fjármagni og að hafa allt tilbúið á réttum tíma 

(Byrnes, 2009).  

 
There is usually a small group of extraordinary people willing to spend 18 hours a day doing 
everything, including marketing, advertising, contracts, schedules, budgets and stuffing 
envelopes...Ambition, optimism, ceaseless energy, and a degree of ignorance about how 
impossible the job really is (Byrnes, 2009). 
 
 

Þegar þessar tvær aðferðir, náttúrulegi stjórnunarstíllinn og vanvirk stjórnun, eru 

skoðaðar þá má greina báða stílana innan stjórnunarstíls artFart. Verið er að vinna með 

afmarkaðan hóp og teymið er ávallt verið opið fyrir breytingum því hátíðin er síbreytileg 
                                                        
8 Dysfunctional organization 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eftir árum og hefur mismunandi þarfir í hvert sinn. Vissa óreiðu má finna innan 

stjórnunar hennar, en þó innan marka og reynt er að nýta styrkleika hvers einstaklings í 

þágu hátíðarinnar. Enginn er yfir neinum og starfsmennirnir takast á við verkefni 

jafnóðum og þau berast. Varðandi óvissu í stjórnun hátíðarinnar má nefna sem dæmi að 

starfsheiti hafa aldrei verið tilstaðar.  

Þegar óvirk samtök eru skoðuð má einnig sjá mikil líkindi. Hátíðin hefur stækkað 

gríðarlega á seinustu fimm árum en fjöldi starfsmanna hefur ekki aukist í samræmi við 

það. Hver starfsmaður hefur fleiri verkefni á sinni könnu sem gerir það að verkum að 

hver vinnur í um tíu til tólf tíma á dag án launa, en hátíðin hefur aldrei náð að greiða 

starfsmönnum laun fyrir vinnuna sína. Velta má upp spurningunni hvort að 

einstaklingarnir sem reka hátíðinni séu á vissan hátt háðir henni, þar sem margir eru 

tengdir henni frá upphafi og gefa mikla vinnu og tíma, án launa. Fjármögnun hátíðarinnar 

er því mikilvægur partur á hverju ári, í von um að geta greitt einstaklingum hennar laun 

sem hefur þó ekki tekist hingað til.  

 

Að lokum má því segja að framkvæmd artFart er verkefnastjórnun sem hefur ákveðinn 

upphafsdag og ákveðinn lokadag. Verklag hátíðarinnar hefur fengið að þróast náttúrulega 

frá upphafi hennar til dagsins í dag. Í samræmi við hugsjónir hátíðarinnar í upphafi hefur 

náttúrleg stjórnun verið aðferðin sem notuð hefur verið. Þegar hátíðin fór hins vegar að 

stækka og ábyrgð hennar fór að vera meira í samræmi við stærra menningarlegra gildi, 

ábyrgð og vald, má segja að það hafi farið að bera á vandræðum í stjórnun hennar og þá 

sérstaklega hvað varðar fjármagn og fjölda starfsmanna. Því er áhugavert að líta á 

framkvæmd hátíðarinnar árið 2010 til að gera sér betur grein fyrir framkvæmd hennar og 

verklagi.  

 

6. Framkvæmd hátíðarinnar 

6.1. SVÓT og PEST greiningar 

Eftir að hátíðinni lauk í ágúst 2009 var ákveðið var að framkvæma SVÓT og PEST 

greiningar. Tilgangurinn var að gera sér betur grein fyrir stöðu hátíðarinnar í íslensku 

samfélagi, sem og hvaða styrkir, ógnanir og hættur eru í kringum hana. Það hafði aldrei 

verið gert áður og því var talið gott að framkvæma þær, til að geta gert sér grein fyrir 
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heildarmynd hátíðarinnar. 

Greining á umhverfi viðburðarins er kölluð SVÓT greining. Hún nær yfir ytra og innra 

umhverfi og lítur á styrki, veikleika, ógnanir og tækifæri sem tengjast viðburðinum. 

SVÓT greining gefur upplýsingar sem getur verið hjálplegar þegar skoða þarf möguleika 

viðburðarins í því umhverfi sem hann er framkvæmdur í. Greiningin getur þannig hjálpað 

til við mótun viðburðarins, sem og ákvarðanatökur í tengslum við hann (quickMBA, 

e.d.). 

SVÓT 

1. Styrkir  

• Sinnir hóp sem er lítið sinnt annars staðar 
• Aðstandendur hennar í meiri hluta sviðslistamenn og þannig þekkja vel umhverfið 
• Skapar grundvöll til listasköpunar 
• Er stökkpallur fyrir atvinnulífið 
• Brúar bilið frá því að vera í skóla yfir í það að vera atvinnumaður 
• Skapar tengslanet milli listamanna hér heima og þeirra sem hafa lært erlendis 
• Hátíðin er ung og er því auðvelt að móta hana eftir þörfum sviðslistaheimsins 
• Hátíðin er sjálfstæð og ekki háð neinni stofnun 
• Starfsmenn hennar eru ástríðufullir og hafa metnað fyrir hátíðinni 
• Sinnir afmörkuðum hópi sviðslistamanna sem fyrir tíma artFart höfðu ekki 

grundvöll til sýninga 
• Býr ekki yfir afmarkaðri listrænni sýn 
• Kraftur og ástríða og íslenskur hugsunarháttur - við gerum þetta bara sjálf! 
• Mikill áhugi 
• Gríðarleg stækkun 

      
2. Veikleikar 

 
• Gæðastjórnun er ekki til staðar 
• Gríðarleg stækkun 
• Skortur á upplýsingaflæði til listamanna um hlutverk artFart 
• Íslenska viðhorfið - við gerum ALLT bara sjálf! 
• Viðhorf íslenskra sviðslistamanna 
• Fjármagn af skornum skammti 

 
3. Ógnanir 

 
• Fjárhagslegar - hátíðin er háð styrkjagjöf frá opinberum aðilum 
• Orðspor hennar - er hún tekin alvarlega af listafólki? 
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• Listamenn hætta að vilja sýna á hátíðinni eftir að þeir eru orðnir þekktir í 
sviðslistalífinu 

• Er verið sinna höfuðmarkmiði hátíðarinnar - að stuðla að nýsköpun og 
tilraunamennsku í íslensku sviðslistalífi? 

• Of lítill tími til undirbúnings vegna stærðar hennar 
• Of mörg verk sækja um og sýna 
• Einn af starfsmönnunum hættir 
• Að starfsmenn hennar sjá ekki tilgang með henni og hví þeir vinna við hana 

 
 

4. Tækifæri 
 

• Hátíðin er ung og hefur möguleika til að breytast eftir þörfum 
• Gríðarstórt tengslanet sem hefur myndast seinustu fjögur ár 
• Hægt að einfalda hátíðina til muna 
• Hægt að læra af reynslunni og fyrri árum 
• Gera hana alþjóðlegri og meiri stökkpall fyrir unga sviðslistamenn til að fara lengra 

með verk sín 
 
Eins og sést þá var komist að því að styrkir hátíðarinnar eru miklir, en þónokkuð er af 

ógnunum og veikleikum sem gætu haft mikil áhrif á hátíðina í framtíðinni. Má þar nefna 

viðhorf íslenskra sviðslistamanna til hennar, en margir sýna einungis á hátíðinni á meðan 

þeir eru enn við nám og telja sig ekki þurfa að taka þátt í henni eftir að þeir eru orðnir 

þekktari í sviðslistalífinu. Einnig er greinilegt að upplýsingaflæði til listamannana þarf að 

vera betra, varðandi hlutverk aðstandenda artFart og flytjenda. artFart leggur áherslu á 

samvinnu með listamanninum og það er ekki hlutverk artFart að útvega allt fyrir 

listamanninn hvað varðar rými og tækni. Einnig er lítill tími til undirbúnings mikil ógnun. 

Aðstandendur hátíðarinnar vinna í sjálfboðavinnu og geta ekki leyft sér að vinna að 

hátíðinni í langan tíma vegna fjárhagslegra ástæðna. Hins vegar voru aðstandendur 

hátíðarinnar mjög spenntir fyrir tækifærum hennar. Þeir töldum atriði líkt og að hátíðin 

væri ung og því auðvelt að móta hana eftir þörfum áhugavert, sem og að efla tengslanet 

hennar sem er sífellt að verða stærra og stærra. Var það gert að markmiði fyrir hátíðina 

2010 að nýta þau tækifæri og styrki sem þegar eru til staðar.  

 

PEST 

 
PEST greining er skönnun á ytri umhverfisháhrifum heimsins sem viðburður á sér stað í. 
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Þeir eru flokkaðir í eftirfarandi flokka; pólitískt áhrif, fjárhagsleg áhrif, félagsleg áhrif og 

tæknileg áhrif. PEST er notað til að skilgreina ramma til greiningar á þessum 

umhverfisþáttum (quickMBA, e.d.).  

Pólitísk áhrif 

 

Hátíðin hefur menningarpólitískt gildi að því leyti að öllum sviðslistamenntuðum 
einstaklingum leyft að vera með, sem og hún skapar grundvöll fyrir unga sviðslistamenn 
sem eru ekki orðnir þekktir á landinu enn þá. Allir á jöfnum grundvelli. Listræn 
jafnréttissýn, háð opinberum styrktaraðilum, innan borgarinnar sem gerir það að verkum 
að það virkjar reykvíska sviðslistamenn. Ekki verið háð styrkjum frá einkafyrirtækjum.  

 

Fjárhagsleg áhrif 
 
 
Hátíðin er háð styrkjum. Hefur þó hingað til einungis sótt um styrki til opinberra aðila. Er 
ekki háð einkastyrkjum og fyrirtækjastyrkjum. Markmið hennar er að fá opinbera styrki 
innanlands - sem og utanlands, t.d Reykjavíkurborg, Mennta-og 
menningarmálaráðuneytið, Evrópusambandsstyrki og Kultur Kontakt Nord.  
 

 
Félagsleg áhrif 

 
 
Markmið að hafa hana fjölbreytta, með skalanum frá hefðbundnum leikritum yfir í 
tilraunakennda gjörninga. Miðaverð er einnig lágt, sem ætti ekki hamla fólki að koma og 
sjá sviðslistir, Hún er ekki hugsuð einungis fyrir sviðslistafólk, heldur einnig fyrir hinn 
almenna borgara og er markmið að kynna nýjar sviðslistir fyrir Íslendingum.  
 

 
Tæknileg áhrif 

 
 
Tækni fer eftir hvaða rými er leigt fyrir hátíðina, en gefið er að leikhúsrými verði ekki 
leigt. Því mun þurfa eftirfarandi hluti: Ljósabúnað, hljóðbúnað, dansgólf, dansdúk, 
drapperingar, skjávarpa, sendiferðabíla, myndavél, upptökuvél, Auk skrifstofuaðstöðu 
með öllu tilheyrandi.  
 
 

Eins og sést er hátíðin háð opinberum styrkjum, til dæmis frá Reykjavíkurborg. Það  setur 
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henni pólitískan ramma borgarinnar og þjónustu við hana. Hátíðin er einnig mjög 

félagsleg og eins aðgengileg og mögulegt er, þar sem mikið af atburðum eru ókeypis eða 

mjög ódýrir og einnig mjög fjölbreyttir, þannig að flestir ættu að finna eitthvað við sitt 

hæfi. Flestir þeir sem mæta á hátíðina eru þó á aldursbilinu 20 - 30 ára. Tæknilega hlið 

hátíðarinnar er mjög stór og fer mestur fjárhagur hennar í þann part. 

 

Út frá SVÓT og PEST greiningu má sjá að styrkir hátíðarinnar eru mjög miklir sem vel er 

hægt að nýta sér. Að sama skapi þarf að gefa gaum að ógnunum og veikleikum því áhrif 

þeirra geta verið mikil. Til að ná bestum árangri var ákveðið að fara í markmiðasetningu 

og áætlanagerð fyrir framkvæmd hátíðarinnar árið 2010.  

 

6.2. Markmiðasetning og áætlanagerð 

Eftir að hafa framkvæmt SVÓT og PEST var greinilegt að hátíðin þurfti meira fjármagn 

og fleiri starfsmenn til að sinna öllum hliðum hennar nægilega vel. Einnig voru ónýtt 

tækifæri sem hægt væri að grípa, líkt og að efla erlend tengsl. Út frá SVÓT greiningu var 

það gert að markmiði fyrir árið 2010 var að gera hátíðina alþjóðlegri. Áhugi var fyrir því 

að bjóða fulltrúum erlendra hátíða hingað til landsins til að skapa vináttutengsl milli 

artFart og hátíða sem sinna svipuðu starfi. Einnig var vilji um að skapa meira listrænt 

samhengi í kringum hátíðina, með því að hafa þema á hverju ári, en án þess þó að það 

hefði áhrif á meginhugsjón hátíðarinnar. Markmið artFart fyrir árið 2010 voru því 

eftirfarandi: 

 
• Að gera hátíðina alþjóðlegri með því að bjóða til landsins allt að einu til 
þremur verkum auk eins til tveggja fulltrúa frá alþjóðlegum hátíðum, 

 
• Að gera hátíðina beinskeyttari og ákveðnari með listrænt stjórnuðum 

dagskrárlið innan hátíðarinnar, án þess að hann hefði bein áhrif á 
hugsjón og aðferð hátíðarinnar 

 
• Að fjölga í teymi hátíðarinnar um tvær manneskjur 

 
• Halda áfram sömu hugsjón og hefur verið ríkjandi, þar sem öllum er leyfð 
þáttaka svo framarlega sem skilyrðunum er fylgt eftir.  

 

Ákveðið var að gera verkáætlun fyrir artFart 2010 til að gera sér grein fyrir umfangi 
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hennar. Í verkáætlun er áföngum og verkþáttum raðað eftir hugsanlegri framvindu 

verkefnis (Karl Friðriksson og Jóhann Hreinsson, 2003). 

.  

Verkáætlun artFart 2010 

-1.1.2010 – 31.11.2010 - 
 

1.01.2010 - 31.01.2010   
Leit hefst að erlendum sýningum 
Leit hefst að fulltrúum sviðslistahátíða í Evrópu 
Leit hefst að erlendum styrktaraðilum 
Leit hefst að hentugu rými 

1.02.2010 - 31.02.2010 
Opnað fyrir umsóknir fyrir erlend verk 
Haft samband við fulltrúa hátíða 

1.03.2010 - 31.03.2010 
Opnað fyrir umsóknir fyrir íslensk verk 
Umræður við fulltrúa hátíða 
Umræður við styrktaraðila 
Leit hefst að aðilum fyrir vinnustofur 
Leit hefst að aðilum fyrir málstofur 

1.04.2010 – 30.04.2010  
Lokadagur umsókna frá erlendum hópum: 1. apríl 
Staðfesting á erlendum hópum  
Staðfesting frá fulltrúa hátíðar 
Staðfesting frá styrktaraðilum um styrk 
Erlendir hópar látnir vita: 30. apríl 
Samningur undirritaður við rými hátíðarinnar 10 – 15 júní 

1.05.2010 – 30.05.2010 
Umræður við ljósamenn 
Umræður við hljóðmenn 

1.06.2010 – 30. 06.2010 

Umsóknarferli innanlands lýkur 10. júni 
Samningur undirritaður við ljósamann 10 – 15. júní 
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Samningur undirritaður við hljóðmann 10 – 15 júní 
Gerð dagskrár hefst 10. júní og lýkur 30. júní 
Flug bókað fyrir hóp 
Flug bókað fyrir fulltrúa 
Fyrsti fundur með þátttakendum artFart 2010 20. júní 
Skiladagur á upplýsingum fyrir bækling 30. júní 
Samningur undirritaður við stjórnendur vinnustofa 15 – 20 júní 
Samningur undirritaður við þáttakendur á málþingi 15- 20 júní 
Samningur undirritaður við þáttakendur á artFart 2010 20. júní 
Vinna hefst við bækling 21 júní 

30.06.2010 - 20.07.2010 
Skiladagur á upplýsingum frá hópum í sambandi við tækjabúnað 15. júlí 
Dagskrá yfirlesin,  staðfest og tilbúin 10. júlí 
Bæklingur tilbúin til prentunar 15. júlí 
Annar fundur með þáttakendum artFart 2010 20. júlí 
Auglýst eftir sjálfboðaliðum 1. júlí 

20.07.2010- 1.08.2010   

Kynningarefni dreift um bæinn (plaköt, dreifildi og bæklingur) 
Dagská komin á heimasíðu hátíðarinnar 20. júlí 
Unnið að kynningu hátíðarinnar (blaðaviðtöl, sjónvarp, útvarp) 
Vinnustofur undirbúnar 
Rými gerð tilbúin til sýninga 
Fundur með sjálfboðaliðum 20. júlí 
Posi leigður 
Dagskrá tilbúin fyrir sjálfboðaliða 25. júlí 
Boðsbréf send á styrktaraðila, gagnrýnendur og fleiri 

1.08.2010 – 31.08.2010  
Opnunarhóf 5.ágúst 
Lokaæfingar, rennsli og sýningar 
Málþing  
Vinnustofa  
Tekið á móti erlendum hóp 
Tekið á móti fulltrúa hátíða 

1.09.2010-31.09.2010  
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Lokafundur: hvað gekk vel og hvað ekki 
Farið yfir útgjöld og tekjur 
Þakkarbréf sent til þátttakenda 
Þakkarbréf sent til sjálfboðaliða 
Þakkarbréf sent til styrktaraðila 
Gengið frá rýmum 
Tækjabúnaði skilað 
Ljósa – og hljóðmönnum greidd laun 
Framkvæmdastjóra greidd laun 
Markaðsstjóra greidd laun 

1.10.2010 – 31.11.2010  
Sótt um styrki fyrir artFart 2011 
Leit hefst að nýjum prómóterum 
Leit hefst að nýjum verkum. 
 

Eins og sést þá var gerð vel úthugsuð og nákvæm verkáætlun. Tilgangurinn var að gera 

sér grein fyrir hvað þurfti að gerast hvenær, svo að heildamyndin sé skýr frá því að byrjað 

var að sækja um styrki þar til að hátíðinni var lokið og undirbúningur hafinn fyrir þá 

næstu. Nokkuð vel gekk að fylgja eftir verkáætluninni og stóðust allir hlutar hennar til 

loka apríl. Flest af því sem hefði þurft að gerast í maí átti sér ekki stað fyrr en í júlí og ber 

þar helst að nefna samning við ljósamenn, vinnu við bækling sem og undirritun samnings 

við þáttakendur. Annars stóðst verkáætlunin fyrir júlí og ágúst, sem og lokauppgjör 

hátíðarinnar. Hún þjónaði sem beinagrind og hjálpaði til við að gera grein fyrir því hvað 

átti eftir að framkvæma af starfsmönnum hátíðarinnar.  

 

6.3. Starfsmenn artFart 2010 

Starfsmenn artFart árið 2010 voru fjórir og höfðu þeir allir unnið og/ eða sýnt á henni 

áður. Starfsmennirnir voru eftirfarandi:   

 

Arna Ýr Sævarsdóttir 

Arna hefur víðtæka reynslu af stjórnun og framkvæmd ýmissa verkefna og hátíða. Hún 

stundaði nám í viðskiptafræði og hefur mikla reynslu hennar á sviði skipulags og 

sjórnunar sem hún hefur hún aflað sér í gegnum ýmisleg verkefni á sviði leiklistar og 
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viðburðastjórnunar. Arna vann við artFart árið 2008 auk þess sem hún vann við 

listahátíðina Jónsvöku sem stjórnandi sviðslistahluta. Hún starfar einnig hjá Practical ehf 

sem sjálfstæður verkefnastjóri. Arna Ýr kom í teymi ártFart árið 2009 og starfaði sem 

verkefnastjóri við þá hátið.  

 

Ásgerður G. Gunnarsdóttir 

Ásgerður hefur starfað við artFart frá upphafi og er einn af stofnmeðlimum hennar. Hún 

er með BA gráðu í Fræði og framkvæmd frá Listaháskóla Íslands, diplómagráðu í 

samtímadansi frá sama skóla og leggur nú stund á meistaranám við Háskóla Íslands í 

hagnýtri menningarmiðlun. Hún er meðlimur Íslensku hreyfiþróunarsamsteypan og hefur 

verið tilnefnd til Grímunnar árið 2009 og 2010 sem danshöfundur ársins. Hópurinn sýndi 

einnig þrjú verk á artFart, árið 2006, 2007 og 2008. Hún starfar sem dansgagnrýnandi hjá 

Morgunblaðinu og er gjaldkeri Félags íslenskra listdansara, en fyrir félagið var hún 

einnig framkvæmdastjóri danskeppnanna Sóló og Kórus. Hún situr í nefnd Reykjavík 

Dance Festival árið 2009 og 2010. Einnig var hún framkvæmdastjóri Lifandi leikhúss við 

uppsetningu þeirra á Eilífri óhamingju árið 2010. 

 

Alexander Graham Roberts 

Alexander útskrifaðist frá Rose Bruford  með BA gráðu í evrópskum sviðslistum. Hann 

leggur nú stund á meistaranám í International Performance Research við Háskólann í 

Warwick og Háskólann í Amsterdam, með áherslu á að skapa og halda utan um samtíma 

sviðslistir. Hann vinnur sem leiklistar - og dansgagnrýnandi og sjálfstæður blaðamaður 

og hefur skrifað fyrir Total Theatre Magazine í Bretlandi og Reykjavík Grapevine. Hann 

hefur einnig unnið með leikhópnum The Fiasco Division sem sýnt hefur verið Í Noregi, 

Bretlandi og Íslandi. Alexander hefur sýnt á artFart árið 2008 og 2009 og var nýr 

meðlimur í undirbúningsnefnd hátíðarinnar.  
  
Sigurður Arent Jónsson 

Sigurður er sviðslistamaður sem útskrifaðist frá Royal Scottish Academy of Music and 

Drama nú árið 2010. Hann er einn af stofnendum artFart og hefur starfað við hátíðina 

síðan frá upphafi hennar. Hann hefur starfað með sviðslistamönnunum Begum Erciyas og 
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Thom Luz. Hann hefur sjálfur sýnt verk á artFart, árið 2006, 2008 og 2010.  

 

Arna og Ásgerður höfðu starfað saman við hátíðina árið áður og unnu saman seinni hluta 

árs 2009 við umsóknir og fjáröflun hátíðarinnar. Undirbúningshópur hátíðarinnar er ávallt 

í stöðugri endurnýjun og má nefna sem dæmi að Arna Ýr hóf störf við artFart árið 2009 

og Alexander hóf störf við artFart árið 2010. Einnig eru einstaklingarnir ekki með 

ákveðin sérsvið, fyrir utan að Arna Ýr hélt utan um fjármálahlið verkefnisins.  Ásgerður, 

Alexander og Sigurður skiptu með sér öðrum verkum sem þurfti að framkvæma, til 

dæmis að aðstoða fyrir sýningar erlendra hópa, að setja upp og vinna texta í bækling, 

finna ljósmyndara og margt fleira. Listamönnunum sem taka þátt í artFart er gefið frelsi 

til að framkvæma það sem þeir óska eftir en fjárhagslegri hlið er reynt að stjórna ítarlega, 

vegna þess þrönga fjárhagslega ramma sem hátíðin setur sér og er það starfsmanna 

hátíðarinnar að ábyrgjast að svo sé.  

 

Að lokum má því segja að framkvæmd á SVÓT og PEST hafi hjálpað til við að gera sér 

grein fyrir stöðu hátíðarinnar. Einnig hjálpaði það til við að taka ákvarðanir um hvað 

skyldi beina sjónum að árið 2010. Tækifæri líkt og að skapa tengslanet hefði að öllum 

líkindum ekki komið í ljós, hefðu þessar greiningar ekki verið framkvæmdar. Sama má 

segja um ógnanir og veikleika hennar. Greiningarnar aðstoðuðu við að setja markmið 

fyrir árið 2010 og við áframhaldandi undirbúning hennar, eins og með gerð ítarlegrar 

verkáætlunar. Það kom sér mjög vel að hafa gert verkáætlun til að hafa sem beinagrind 

fyrir framkvæmd hátíðarinnar í heild og hjálpaði til við að gera sér grein fyrir hvað hafði 

verið framkvæmt og hvað átti eftir að framkvæma af starfsmönnunum. Vegna hinnar 

náttúrulegu stjórnunar hátíðarinnar eru engir starfstitlar eða sérstakar ábyrgðastöður, fyrir 

utan að Arna Ýr sá um fjármálahlið hátíðarinnar, en árið 2010 var umfangsmesta árið 

hingað til hvað varðaði fjármögnun hennar.  

 

7. Fjármögnun 

7.1. Innlend fjármögnun 

Hafist var handa við að skrifa styrkumsóknir fyrir artFart 2010  um leið og artFart 2009 

hafði verið gerð upp. Sótt var um í Borgarsjóð Reykjavíkurborgar þann 1. október 2010, 
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að upphæð 1.115.000 og var eftirfarandi fjárhagsáætlun send inn til borgarinnar:  

 

Gjöld 

Laun fyrir tvo verkefnastjóra ( mánuður á mann)                                                350.000 
Leiga á húsnæði                                                                                                        300.000 
Leiga á tækjum (ljósabúnaður og hljóðbúnaður                                                250.000 
Kynningarefni (gerð dreifilda, bæklings, prentun o.þ.h)                                       190.000 
Símakostnaður                                                                                                          25.000 
Flugmiðar; 1 erlendur fulltrúi                                                                                    40.000 
Hótel fyrir einn í þrjá daga ( miðað við verð á Eiríki Rauða)                               25.200 
Ófyrirséð útgjöld                                                                                                        100.000 
SAMTALS                                                                                             1.115.200 ISK 

 

Tekjur 

Auglýsingatekjur                                                                                                      250.000 
20% af ágóða sýninga                                                                                              150.000 
Ágóði af kynningarvarning                                                                                       50.000 
Samtals                                                                                                          450.000 ISK 

 
Á sama tíma var sótt um styrk til Leiklistarráðs, að upphæð 2.068.350 og var eftirfarandi 

fjárhagsáætlun skilað inn. Hún var mun ítarlegri.  

 

1. Gjöld 

Launa – eða verkgreiðslur á æfingatíma. 
 

Hljóðmenn                                                                                                                 100.000  
Ljósamenn                                                                                                                 200.000  
Ljósmyndataka                                                                                                          80.000  
Samtals                                                                                                    380.000 ISK  
 
Efnis – launa – og/eða verkgreiðslur vegna markaðssetningar og skrifstofuhalds á 
æfingatíma. 
 
Framkvæmdastjóri                                                                                              400.000  
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Markaðsstjóri                                                                                                        350.000  
Hönnun á kynningarefni og leikskrá                                                                  250.000  
Prentun á kynningarefni og leikskrá                                                                  166.700  
Ljósmyndir (efniskostnaður og framköllun                                                           50.000  
Miðasala                                                                                                                   35.000  
Auglýsingakostnaður fyrir hátíðina                                                                  300.000  
Skrifstofubúnaður og notkun                                                                                       65.000  
Akstur                                                                                                                   15.000  
Sendibílar                                                                                                                    25.000  
Ljósritun                                                                                                                   30.000  
Ræsting                                                                                                                  100.000  
Bókhald með áætluðum kostnaði við endurskoðun                                                200.000  
Samtals                                                                                                 1.986.700 ISK 
 
Annar kostnaður á æfingatíma 
 
Húsnæði – leiga                                                                                                         800.000  
Húsnæði - rekstarkostnaður                                                                                     180.000  
Ferðakostnaður                                                                                                        230.000  
Gisting                                                                                                                 180.000 
Ljósabúnaður - leiga                                                                                              150.000 
Hljóðbúnaður - leiga                                                                                              130.000  
Önnur tækjaleiga                                                                                                        100.000 
Samtals                                                                                                      1.770.000 ISK 

 
 
Kostnaður við hverja sýningu 
 
Leiga á ljósabúnaði                                                                                                20.000  
Leiga á hljóðbúnaði                                                                                                15.000  
Sýningarstjóri                                                                                                          10.000  
Ljósamenn                                                                                                                   15.000  
Hljóðmenn                                                                                                                   15.000  
Auglýsingar                                                                                                          25.000  
Ræsting                                                                                                                   10.000  
Samtals                                                                                                         110.000 ISK 
 
Heildarkostnaður við sýningar ( 25x110.000)                                     2.750.000 ISK 
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2. Tekjur 

Tekjur af hátíðinni 

Heildaráhorfendafjöldi                                                                                                  3.000  
Meðalmiðaverð                                                                                                       1.285 kr 
Innkoma af miðasölu                                                                                       3.855.000 kr 
Seldar leikskrár                                                                                                         100 stk 
Innkoma af leikskrám (100x500 kr)                                                                50.000 kr 
Samtals                                                                                                      3.905.000 ISK 

 

Aðrar tekjur 

Styrkur frá Leiklistarráði                                                                                  2.068.350  
Aðrir styrkir                                                                                                        500.000  
Auglýsingatekjur                                                                                                     250.000  
Eigið fé og önnur framlög                                                                                     213.250  
Samtals                                                                                                      3.031.600 ISK 

 

Svar barst frá Leiklistarráði einnig í janúar og fékk hátíðin ekki styrk frá ráðinu að þessu 

sinni. Ástæða þess var sú að ekki var verið að styrkja eitt verk sem slíkt, heldur hátíð.  

 Í janúar var sótt um til Mennta - og menningarmálaráðuneytisins og var sama 

fjárhagsáætlun notuð sem send var inn til Leiklistarráðs. Svar barst frá Mennta - og 

menningarmálaráðuneytinu fjórum mánuðum síðar þar sem tilkynnt var að artFart hafði 

hlotið 300.000 króna styrk. Í janúar, þegar það var ljóst að einungis hefði hlotist 500.000 

króna styrkur frá Reykjavíkurborg og óvisst hve mikið Mennta - og 

menningarmálaráðuneytið myndi styrkja var ljóst að leita þurfti annara leiða til að 

fjármagna hátíðina. Sérstaklega var leitað leiða til að fjármagna þátttöku erlendra 

listamanna, hátíðastjórnenda og blaðamanna í þágu nýs dagskrárliðs; Reykjavík Public 

Space Programme. Því var hafist handa við að sækja um erlenda styrki.  

 
7.2. Erlend fjáröflun 
 
Fyrsta umsóknin til erlendra aðila var til Ungs fólks í Evrópu.  

 
Evrópa unga fólksins er íslenska heitið á Ungmennaáætlun Evrópusambandsins, Youth in Action, 
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og er samstarfsverkefni ESB, mennta- og menningarmálaráðuneytisins og UMFÍ. Áætlunin veitir 
styrki fyrir ungt fólk á aldrinum 13-30 ára. Á hverju ári veitir Evrópa unga fólksins á Íslandi um 
1.000.000 € í styrki til góðra verkefna sem skipulögð eru af ungu fólki og/eða fyrir ungt folk 
(Evrópa unga fólksins, e.d.). 
  
Sótt var um undir flokknum Frumkvæðisverkefni, en markmið hans er að ungt fólk komi 

hugmyndum sínum á framfæri, að það sé í aðalhlutverki hvað varðar framkvæmdina á 

verkefninu og að frumkvæði, framtakssemi og sköpunargáfa sé höfð að leiðarljósi. 

Hugmyndin um óformlega menntun er þýðingarmikill þáttur í frumkvæðisverkefni. 

Einnig er hugmyndin um að leggja af mörkum til að stuðla að uppbyggingu Evrópu 

mikilvæg sem og hugsunin að um vera Evrópubúi en ekki eingöngu Íslendingur (Evrópa 

unga fólksins – Frumkvæði ungs fólks, e.d.). Eftirfarandi fjárhagsáætlun var send inn 

þann 11. febrúar 2010. Athugið að gjaldeyririnn sem um ræðir er evrur: 

 
Gjöld 

Kostnaður verkefnisins 
 
Rehersal Space                                                                                                              850 
Rehersal equipment                                                                                                     650 
Marketing ( posters, adv in papers etc.)                                                                      1.050 
Travel expenses (flights, bus, taxis etc.)                                                                      1.350 
Accomodation                                                                                                            1.670 
Artist Fee                                                                                                                     1.500 
Performance Equipment ( lights, costumes,etc. )                                                    1.200 
Administration equipment ( photocopy, papers, phone bill etc.)                                    630 
Total                                                                                                                           8900 € 
 

Kostnaður vegna leiðbeinanda 

Travel                                                                                                                       300 
Fee                                                                                                                                 700 
Total                                                                                                                   1.000 € 

 

Annar kostnaður vegna miðlunar verkefnisins 

Editing a dvd                                                                                                               250 
Creating a DVD (poster, multiplying)                                                                         250 
Documentation (films, photographing, recording)                                                       500 
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Total                                                                                                                           1000 € 

 

Önnur fjármögnun 

City of Reykjavík                                                                                                  2.900 
TOTAL                                                                                                                   2.900 € 

 

Svar fékkst í mars og hlaut hátíðin ekki styrk frá Ungu fólki í Evrópu þetta árið. Ekki 

kom formleg skýring fyrir ákvörðuninni.  

 
Í mars var því ákveðið að sækja um í Kultur Kontakt Nord í flokknum Hæfnisþróun. Sá 

flokkur leggur áherslu á skipulagningu og framkvæmd verkefna sem stuðla að 

hæfnisþróun innan menningar - og listageirans. Verkefni eiga að stuðla að miðlun 

þekkingar og reynslu sem og og gagnrýnnar samræðu innan menningar - og listageirans. 

Styrkveitingar eru mögulegar til verkefni sem leggja áherslu á samantekt og miðlun 

þekkingar og reynslu og/eða þróun nýrra vinnuaðferða og mismunandi 

samstarfsmöguleika (Kultur Kontakt Nord, e.d.). Eftirfarandi fjárhagsáætun send inn og 

sótt um fyrir hönd Reykjavík Public Space Programme. Vinsamlegast athugið að 

gjaldeyririnn sem um ræðir er evrur.  

 

Kostnaður við verkefnið 

Salary - Greg Wheelan                                                                                                  1.000 
Flight (UK - Iceland)                                                                                                    240 
Accomodation (4 days)                                                                                           200 
Administration fee                                                                                                  1.500 
Grant for residency artists                                                                                         1.500 
Commision for rule sets                                                                                         2.000 
4 flights to Finnland                                                                                                  1.500 
Accomodation for 5 days                                                                                            740 
Rehersal space                                                                                                               850 
Rehearsal equipment                                                                                                     650 
Marketing                                                                                                                     1.085 
Travel expenses for workshop teachers                                                                      1.350 
Accomodation for workshop teachers                                                                      1.670 
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Workshop fees                                                                                                            1.500 
Performance equipment                                                                                            500 
Costs related to mentor                                                                                                  1.000 
Documentation                                                                                                            1.000 
Editing                                                                                                                     1.000 
Creating a DVD                                                                                                               250 
Website                                                                                                                        250 
Total                                                                                                                        19.785 € 

 

Um miðjan maí kom tilkynning frá Kultur Kontakt að artFart hefði hlotið styrk að 

upphæð 1.400.000 ISK  

 
Heildarupphæð artFart var  því í maí 2010; 
 
Menntamálaráðuneytið                                                                                              300.000 
Reykjavíkurborg                                                                                                       500.000 
Kultur Kontakt Nord                                                                                           1.400.000 
SAMTALS                                                                                             2.200.000 ISK 
 

 

Þessir styrkir gerðu hátíðinni kleyft að hefjast handa við undirbúning hennar af fullum 

krafti, staðfesta listamenn og fullmóta fjárhagshlið artFart 2010.  

 
7.3. Fjáröflun júlí - ágúst 2010 

Þegar frekar var ljóst umfang hátíðarinnar og kostnaður hennar fór að skýrast, var haldin 

fjárhagsfundur, þar sem „gömlu“ fjárhagsáætlanirnar og hin „nýja“ voru skoðaðar hlið 

við hlið. Við skoðun á þeim kom í ljós að hátíðin myndi enda í 200.000 króna mínus við 

lok hennar. Því varð greinilega að skera vel niður í kostnaði og var ákveðið að gera 

forgangslista, um hvar væri hægt að skera niður. Helsti niðurskurður átti sér stað í flugi 

og hótelgistingu. Það kom í ljós að hátíðin gat ekki styrkt þýska leiklistarhópinn Katze 

und Krieg um flug til landsins, sem og borgað hótel fyrir listrænu stjórnendur hátíðanna 

Junge Hunde og ANTI, sem voru á leið til landsins. Sama má segja um laun til 

ljósmyndara sem og leigu á drapperingum. Einnig var tæknikostnaður í lágmarki. 

Ákveðið hafði verið að biðja auglýsingastofuna Hvíta húsið að hanna kynningarefni 
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hátíðarinnar, en frá því varð einnig að hverfa. Helsti kostnaður hátíðarinnar var koma 

norska leiklistarhópsins Stellu Polaris, en að sama skapi þá var það samstarf artFart og 

hans sem gerði það að verkum að hátíðin hlaut styrk frá Kultur Kontakt Nord og því var 

ekki hægt að skera niður þar. Einnig var búið að áætla að hátíðin myndi hljóta einhvers 

konar samning við flugfélögin, en það tókst ekki að þessu sinni.  Ákveðið var að reyna að 

fá sem mest ókeypis eða með miklum afslætti gegn auglýsingu í bæklingi eða vefsíðu 

hátíðarinnar.  

Smátt og smátt náði að draga kostnaðarliði niður. Farið var í það á fullum krafti í það að 

fá tilboð, styrki og ókeypis hluti fyrir hátíðina. Til dæmis hlaut hátíðin styrk frá 

heildversluninni 1912, sem flytur inn Betty Crocker kökumix, til þess að búa til fimm 

metra langa afmælisköku. Einnig fékkst tilboð í áfengi og gos frá Vífilfell til að bjóða 

upp á í opnunarhófinu. Bílaleiga Akureyrar veitti góðan afslátt á leigu á bílum, þá bæði á 

sendibílum sem og bíl til afnota fyrir norska leikhópinn Stellu Polaris sem kom og sýndi 

á hátíðinni. Einnig fékkst Ópal gefins frá Nóa og Siríus, sem og kaffi frá Te og kaffi til að 

selja á sýningum. Einnig voru fengnar að láni tvær íbúðir, til að hýsa þá erlendu gesti sem 

heimsóttu hátíðina. Ljósaleigan Exton var mjög samvinnuþýð í sambandi við leigu á 

tækni, sem og leiga á sýningarrými í Norðurpólnum var með miklum afslætti. Norræna 

húsið styrkti hátíðina með láni á skjávörpum, sem og láni á aðstöðu til að halda málþing 

hátíðarinnar, með mat og drykk á eftir. Hátíðin hlaut í fyrsta sinn fyrirtækjastyrk, frá 

Vodafone, en þeir voru samstarfsaðilar artFart við innflutning á Stellu Polaris. Vodafone 

gaf artFart 150.000 króna styrk, sem og síma með 15.000 króna inneign. Í staðinn var 

einkennismerki Vodafone á öllu kynningarefni i tengslum við Stellu Polaris og er 

hópurinn sýndi verkið sitt, var Vodafone bíllinn til staðar og seldi popp og inneignir. 

Hingað til hafði artFart verið laust við þess háttar styrki, en vegna aðstæðnanna í ár, 

neyddist hún til að leita á náðir fyrirtækja í sambandi við fjárhagslegan stuðning. 

 

Frá og með 2009 hafði artFart tekið 10% af heildarinnkomu hverrar sýningar. Greinilegt 

var að fyrir árið 2010, þá þurfti artFart á meira fjármagni að halda og var því ákveðið að 

taka 20% af heildarinnkomu sýninga. Það fjármagn var áætlað að fara í ófyrirséðan 

kostnað, sem og að koma í veg fyrir að hátíðin endaði ekki á að eyða um efni fram.  

 Í tilraun til að afla meiri fjármagns og til að auðvelda skipulagningu miðaverðs, var 
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ákveðið í fyrsta skipti að hafa tvö föst verð á sýningum. Hugmyndin kom vegna mikilla 

fyrirspurna árið 2009 varðandi klippikort. Ákveðið var því að bjóða upp á þá þjónustu 

árið 2010, og það krafðist þess að samræma þurfti verð sýninganna. Ákveðið var að miði 

á sýningu sem var innan við hálftíma myndi kosta 1.200 krónur og miði á sýningu sem 

var lengri en hálftími myndi kosta 2.200 krónur. Sú ákvörðun var mjög mikið rædd á 

meðal aðstandenda hennar, þar sem eitt af aðalsmerkjum artFart er að styðja við 

listamennina á þeirra forsendum, en ekki á forsendum hátíðarinnar. En vegna stærðar 

hátíðarinnar og umfangs hennar, þá voru allir sammála um að  nauðsynlegt væri einfalda 

miðaverðið og gera það miðlægt. Kostirnir væru þeir auðveldara væri að gera upp 

sýningarnar, sem og möguleiki var á að bjóða upp á afslátt í formi klippikorts, hafi 

einstaklingar áhuga á því.  

 

Upphæð miðaverðsins var þó mikið rædd. Vanalegt verð fyrir sýningar sem voru innan 

við hálftími var um 500 - 1.000 krónur og fyrir sýningu meira en hálftími var miðaverðið 

1.000 - 2.000 krónur. Því má sjá að ákveðið var að hækka miðaverðið töluvert. Ástæða 

þess var fyrst og fremst sú, að vegna stærðar hátíðarinnar, þá þarf hún á hærra miðaverði 

að halda. Til að gera sér betur grein fyrir þessari ákvörðun má taka sem dæmi sýning sem 

sýndi í Norðurpólnum. Þar borgaði artFart 20.000 krónur fyrir leigu á salnum fyrir eitt 

kvöld. Ef það kostaði 1.000 krónur inn á sýninguna, og um 50 manns mættu og borguðu 

sig inn, þá var skerfur artFart einungis 10.000 krónur, sem var einungis helmingurinn af 

leigunni á sýningarhúsnæðinu á kvöldi. Flestir listamennirnir sættu sig við miðaverðið og 

skapaði það engin vandræði meðal þeirra. Eftir uppgjör hátíðarinnar kom í ljós að 

starfsmönnum hennar tókst að koma út með gróða. Hins vegar var upphæðin ekki há og 

fékk því enginn greidd laun fyrir vinnuna sína. Ítarlega kostnaðaráætlun artFart 2010 má 

finna í Ítarefni.   

 

Því má sjá að artFart hafði ekki úr miklu fjármagni að moða. Reykjavíkurborg og 

Mennta-og menningarmálaráðuneytið styrktu hátíðina, en einnig var hún mjög háð 

styrkveitingu frá Kultur Kontakt Nord. Í júlí kom einnig í ljós að hátíðin var mun stærri 

en fjármagn hennar leyfði, og þurfti því að skera mjög mikið niður hvað varðaði ýmsa 

þætti hátíðarinnar, til dæmis flugstyrki og hótel. Einnig varð að hækka og samræma 
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miðaverð sem og að taka stærri skerf af listamönnunum en áður hafði verið gert. Allt var 

þetta gert til þess að geta framkvæmt þau markmið sem sett voru fyrir 2010. Að lokum 

tókst að koma út í gróða þótt ekki hafði hann verið mikill.  

 

8. Dagskrá hátíðarinnar 

8.1.Val á þema  

Nauðsynlegt var að skýra tilgang og markmið hátíðarinnar í menningarlegu samhengi  

innan íslenskra sviðslista. Út frá því kom upp sú hugmynd að skapa eins konar þemu fyrir 

hvert ár, sem myndi einkenna hátíðina. Ákveðið var að þemað yrði útfært með 

málþingum, verkum og fyrirlestrum. Nauðsynlegt var að þemað endurspeglaði efni sem 

væri ekki algengt heldur væri það nýtt og ferskt innan íslenskra sviðslista. Velt var upp 

nokkrum hugmyndum en fyrir valinu varð óhefðbundin rými, eins og áður kom fram. 

Með óhefðbundnum rýmum er átt við rými sem eru ekki talin hefðbundin fyrir sviðslistir. 

Til dæmis heimahús, götur borgarinnar eða sundlaugar. Ástæðan fyrir því var sú, að það 

virtist passa vel við artFart, þar sem oftar en ekki er fjöldi verka á hátíðinni sem eiga sér 

stað fyrir utan hefðbundin leikhúsrými. Einnig gaf þetta þema möguleika á því að leggja 

áherslu á þess konar verk og einnig til að kynna fyrir landsmönnum og Reykvíkingum 

möguleika formsins sem og að vikka hina hefðbundnu hugmynd um það. Einnig voru á 

sama tíma ákveðin þema fyrir árið 2011 og 2012 en þau eru samstarf og samskipti. Með 

því var verið að taka á helstu grundvallarhliðum leiklistarinnar; Rými, sköpun og tengsl 

við áhorfendur. Þrátt fyrir að ákveðið þema væri ákveðið fyrir hátíðina í heild, þá átti það 

ekki að hafa áhrif á meginhugsjón hátíðarinnar. Heldur væri sérstök áhersla á verk í 

óhefðbundnum rýmum, með sérstakri dagskrá innan hátíðarinnar. Einnig væru erlendu 

verkin sem tækju þátt á hátíðinni sýnd í óhefðbundnum rýmum og sama er að segja með 

vinnustofur og fyrirlestra, þar sem umfjöllunarefni þeirra yrði tengt þemanu.  

 

Með því að velja þetta þema var hugmyndin að með því væri að styrkja hátíðina til muna, 

sem og að bæta við fjölbreytileika hennar. Það hjálpaði aðstandendunum einnig við að 

finna listamenn, listræna stjórnendur hátíða og stjórnendur vinnustofa sem þeir vildu 

bjóða til landsins, en markmiðið var að bjóða listamönnum sem lögðu áherslu á sviðslist í 

óheðfbundnum rýmum. Einnig efldi þemað menningarlegt gildi hátíðarinnar, þar sem 
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þess háttar þema fyrir sviðslistir væri einstakt og auðgaði þannig menningarlegt landslag 

Íslands.  

 

8.2. Erlend verk - útfærsla 

Við uppgjör hátíðarinnar frá árinu 2009 vissum aðstandendur hennar að þeir vildu gera 

hana alþjóðlegri og skapa sterkara tengslanet við unga sviðslistamenn í Evrópu. Erfitt var 

að vita hvar ætti að byrja og því var hafist handa við að koma á laggirnar upphafi að 

tengslaneti við erlendar hátíðir sem sinna svipuðu hlutverki og artFart. En það reyndist 

hægara sagt en gert. Notast var við Internetið og þá aðallega við leitarvélina Google. 

Kom mjög fljótt í ljós að sú aðferð myndi ekki nýtast vel. Hátíðir sem komu upp í 

leitarvélinni voru oftast barnahátíðir og ekki tengdar hugmyndafræði artFart á neinn hátt. 

Því var brugðið á það ráð að hafa samband við vini og kunningja erlendis sem stunda 

nám eða starfa við sviðslistir í Evrópu og þeir beðnir um að senda artFart upplýsingar um 

hátíðir erlendis. Sú aðferð virkaði mun betur. Sendur var netpóstur á einstaklinga í 

Amsterdam, Þýskalandi og Englandi, en koma einstaklingarnir sem sent var á, frá 

mismunandi löndum í Evrópu. Fengust upplýsingar um eftirfarandi hátíðir:  

• Skena up festival 

Skena up hátíðin var stofnuð í október árið 2003 af hópi nemenda og ungra listamanna. 

SKENA UP er kvikmynda - og leiklistarhátíð fyrir nemendur á alþjóðlegum vettvangi í 

Kosovo. SKENA UP er ekki einungis einstakt fyrirbæri í Kosovo heldur einnig á Balkan 

svæðinu, því hún er ein af fáum hátíðum sem er helguð kvikmynda-og leiklistarnemum. 

SKENA UP hefur það að markmiði að byggja upp þann veika stofnanalega stuðning sem 

kvikmynda -og leiklistarnemar hljóta á Balkansvæðinu. Hún skapar grundvöll svo að 

nemendurnir geta sýnt verk sín fyrir almenningi og byggja þannig upp mikilvægan tengil 

við hina listrænu þróun þeirra, samskipti og viðbrögð áhorfenda. Hún vinnur einnig að 

því að fá til landsins jafningja frá öllum heimshornum og kynna nemendur fyrir þekktum 

leikstjórum, framleiðendum, höfundum og leikurum, með það að markmiði að skapa 

tengslanet, sem er ómetanlegt fyrir framtíð þeirra (Skena up, e.d.).  

 

 Þannig leggur SKENA UP  áherslu á að kynna listræn og fagmannleg gildi í Kosovo, og 
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á sama tíma samvinnu og listrænt samskipti á milli Kosovo og annara landa í heiminum. 

Aðstandendur artFart áttu í samskiptum við listræna stjórnanda hátíðarinnar og var þeim 

boðið á SKENA UP í desember 2010. Vegna lítils fjármagns, var ekki mögulegt að 

heimsækja hátíðina að þessu sinni.  

 
  

♦ Arena - Der Junge Kunste 

 
Arena... Der Junge Kunste er alþjóðleg leiklistarhátíð, sem sýnir árlega fjölbreyttar dans -

og leiksýningar í Erlangen, Þýskalandi. Áhersla hátíðarinnar er á samtímasviðslistir, 

samstarf milli listgreina og tilraunakenndar sýningar, sem hafa verið þróaðar sjálfstætt og 

sýndar í óhefðbundnum rýmum. Arena... Der Junge Kunste vill bjóða upp á grundvöll 

fyrir hina alþjóðlegu leiklistarsenu og þannig hvetja til og skapa samskipti á milli 

alþjóðlegra listamanna, sviðslistamanna, fræðimanna og áhorfenda. Hátíðin inniheldur 

því umræður eftir sýningar, málþing, fyrirlestra og vinnustofur og litið er á allt sem jafn 

mikilvægan part af dagskrá Arena. 

Frá árinu 1992 hefur hátíðin verðlaunað eitt verk á hátíðinni og eru verðlaunin 

framleiðsla á nýju verki eftir listamennina sem valdir eru. Sigurvegarinn í samvinnu við 

Arena fær þannig tækifæri til að skapa nýtt verk sem er frumsýnt á næstu hátíð ári síðar 

(Arena, e.d.).  

Aðstandendur artFart áttu einnig í samskiptum við listræna stjórnanda hátíðarinnar. Í 

gegnum artFart voru upplýsingar um Arena og umsóknareyðublað sendar til tengiliði 

artFart, og að sama skapi sendi artFart umsóknareyðublað fyrir erlend verk í gegnum 

tengslanet Arena.  

♦ Junge Hunde Festival 

Junge Hunde Festival er hátíð sem haldin er annað hvert ár í Aarhus, Danmörku. Hátíðin 

er fyrir unga og upprennandi listamenn á sviði tilraunakenndrar sviðslistar. Junge Hunde 

Festival er hátíð þar sem bæði ungir og meira reyndir sviðslistamenn sýna á sama stað. 

Aðalmarkmið hátíðarinnar er að hjálpa og styðja við unga og upprennandi listamenn frá 

grasrót sviðslistasenunnar, að þróa hæfileika og að skapa grundvöll fyrir nýja kynslóð 
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listamanna, innanlands sem og utanlands. Hátíðin leitar eftir dansverkum, 

samtímaóperum, innsetningum, sviðslistum, fyrirlestrum og vídeólist (Entrescenen, e.d.). 

Tengsl mynduðust við Junge Hunde hátíðina og heimsótti listræni stjórnandinn Jesper 

Neergaard hana heim í fimm daga og tók þátt á málþinginu Hvað er hátíð? Í gegnum 

artFart voru upplýsingar um Junge hunde og umsóknareyðublað sendar til tengiliði 

artFart, og að sama skapi sendi artFart umsóknareyðublað fyrir erlend verk í gegnum 

tengslanet Junge Hunde.  
 

♦ ANTI festival 

ANTI - Contemporary Art Festival  er eina alþjóðlega samtímalistahátíðin í heiminum 

sem kynnir sérstaklega staðsértæka list9 sem er sköpuð fyrir almenningsrými. ANTI býður 

upp á lifandi, hljóðræna, sjónræna og orðræna list frá áhugaverðum og framsæknum 

listamönnum í finnska bænum Kuopio. Ókeypis er á ANTI og er hún stefnumót 

listamanna og áhorfenda sem hafa áhuga á því hvernig list mótast og á sér stað á stöðum 

og rýmum sem eru tengd hinu hversdagslega lífi. Hugmynd ANTI er í raun  einstök í 

finnsku sem og í alþjóðlegu sviðslistasenunni (ANTI festival, e.d.). 

Tengsl mynduðust við ANTI hátíðina og heimsótti listræni stjórnandinn Johanna 

Tuukaanen hana heim í fimm daga og talaði á málþinginu Hvað er hátíð? 

Einnig var haft samband við Forest Fringe í Edinborg, Brighton Fringe Festival, Dublin 

Fringe Festival en ekki fengust svör frá þeim hátíðum.  

 

Þegar þær hátíðir sem artFart skapaði tengsl við eru bornar saman er greinilegt að þær eru 

allar ólíkar. Það sem SKENA UP, Arena og Junge hunde eiga hins vegar sameiginlegt er 

að þær styðja allar við unga og upprennandi listamenn. SKENA UP var, líkt og artFart, 

stofnuð af nemendum til að skapa grundvöll fyrir þá til að koma list sinni á framfæri. 

Arena leggur, líkt og artFart, áherslu á sviðslistir og skapar grundvöll fyrir þýska sem og 

erlenda unga sviðslistamenn til að hittast og skapa tengslanet. Sömu sögu má segja um 

Junge Hunde sem leggur sérstaka áherslu á að styðja grasrótina í evrópsku sviðslistalífi. 

                                                        
9 Site specific 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ANTI á hinn bóginn leggur megin áherslu list í almenningsrýmum, sem átti vel við þema 

hátíðarinnar í ár. Því er greinilegt að tengsl við allar þessar hátíðir geta þjónað artFart vel 

í framtíðinni og á hún eitthvað sameiginlegt með þeim öllum. Mikilvægt var að rækta 

þessi tengsl til að auka möguleika ungra sviðslistamanna á Íslandi og auðvelda þeim 

stökkið frá heimalandinu til Evrópu.  

 

Umsóknareyðublöð um þátttöku erlendra verka voru því send í gegnum tengslanet Junge 

Hunde, og Arena Festival. Einnig var samskiptasíðan Facebook notuð til að tilkynna um 

opnun fyrir umsóknir. Aðstandendur artFart sendu einnig út til vina og kunningja í 

Evrópu sem starfa í sviðslistasenunni. Einnig var sent á The Place - School for 

Contemporary Dance í London og Royal Scottish Academy of Dramatic Arts í Skotlandi.  

Umsóknareyðublaðið var sent út frá 1. -  3. febrúar 2010 og rann fresturinn út til þátttöku 

þann 1. apríl. 

 

Leitað var að eftirfarandi verkum; 

a) Verk í hefðbundnu leikhúsrými 

b) Langtíma verk10 

c) Staðsértækar11 sýningar 

 

Umsókn varð að innihalda eftirfarandi;  

1) Umsóknareyðublað, allt fyllt út 

2) Tækni - og ljósaplan 

3) Vídeó eða DVD af sýningunni (óklippt) 

4) Þrjár stafrænar myndir ( min. 300 dpi) 

5) Ferilskrár allra aðstandenda.  

 
Tekið var fram að artFart gæti ekki borgað listamönnunum laun, en það væri möguleiki á 

því að hátíðin geti borgað kostnað vegna ferðalags, sem og hótel. Listamönnunum var 

boðið að sjá öll verkin á hátíðinni. Alls bárust 16 umsóknir og komu þær alls staðar frá. 

                                                        
10 Durational 
11 Site specific 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Sem dæmi má nefna frá Þýskalandi, Tékkóslóvakíu, Svíþjóð, Bandaríkjunum og 

Frakklandi. Er umsóknirnar höfðu borist inn, var skipuð nefnd þriggja einstaklinga til að 

velja þrjú verk til að bjóða sérstaklega á hátíðina og þaraf eitt af þeim sem mögulegt væri 

á að styrkja um flugfar. Eftirfarandi einstaklingar skipuðu nefndina; 

 

Karl Ágúst Þorbergsson 

Karl Ágúst er með B.A gráðu í Fræði og framkvæmd frá Listaháskóla Íslands. Hann er 

einn af stofnmeðlimum artFart. Hann er meðlimur í sviðslistahópnum 16 elskendur sem 

hefur sýnt verkin Ikeaferðir og Nígeríusvindlið, en það síðastnefnda var sýnt í 

Þjóðleikhúsinu og á leiklistarhátíðinni Lókal, við góðar undirtektir.  

 
Ragnheiður S. Bjarnarson 

Ragnheiður er með B.A gráðu í samtímadansi frá Listaháskóla Íslands og diplómagráðu 

af nútímadansbraut Listdansskóla Íslands. Hún er meðlimur Íslensku 

hreyfiþróunarsamsteypunnar sem sýndi á artFart árið 2006 og 2008. Hópurinn hefur 

hlotið tvær Grímutilnefningar, árið 2009 og 2010 sem danshöfundur ársins. Ragnheiður 

hefur verið virk við sköpun verka síðan hún útskrifaðist og má þar nefna verkið Kyrrja 

sem hún setti upp í Norðurpólnum og verkið Hvað býr í pípuhattinum? sem sýnt var í 

Útgerð Hugmyndahúss háskólanna og í Kjarnanum, Mosfellsbæ 

 
Alexander G. Roberts 

Alexander útskrifaðist frá Rose Bruford með BA gráðu í evrópskum sviðslistum. Hann 

leggur nú stund á meistaranám í International Performance Research við Háskólann í 

Warwick og Háskólann í Amsterdam. Hann vinnur einnig sem leiklistar - og 

dansgagnrýnandi og sjálfstæður blaðamaður og hefur skrifað fyrir Total Theatre 

Magazine í Bretlandi og Reykjavík Grapevine. Hann hefur einnig unnið með leikhópnum 

The Fiasco Division sem sýnt hefur í Noregi, Bretlandi og Íslandi. Alexander hefur sýnt á 

artFart árið 2008 og 2009. 
 

Rökin fyrir valinu á þessum einstaklingum eru þau að hér um ræðir einn dansara, einn 

leiklistarfræðing og einn aðstandanda artFart. Enginn af þeim kannaðist við þá 

einstaklinga sem sóttu um að taka þátt og því gat val þeirra ekki verið byggt á 
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persónulegum forsendum, heldur einungis listrænum. Verkefni þeirra var að meta 

umsóknirnar og verkin út frá eftirfarandi þáttum; 

 

• Þema hátíðarinnar árið 2010 mun vera óhefðbundin rými. Því skal gefa sérstaka 

áherslu verkum sem vinna með óhefðbundin rými.  

• Fjármagn artFart er ekki mikið og því má verkið sem ákveðið verður að styrkja, 

ekki innihalda fleiri en þrjá einstaklinga. 

• Athuga skal sérstaklega í hugmynd verksins eðli tilraunamennsku og nýsköpunar.  

 
Nefndin hittist alls tvisvar sinnum við val á verkunum. Að lokum voru eftirfarandi verk 
valin12;  
 

1) Verk: Before we die 
         Höfundur: Katze und krieg 
         Land: Þýskaland 
 

Þetta verk heillaði dómnefndina vegna nýsköpunar og tilraunamennsku sem einkenndi 

það. Verkið á sér stað í strætisvagni sem keyrir ákveðna leið. Þar er tekin hefðbundin og 

hversdagsleg gjörð og sett í leikrænan búning. Einnig ferðast verkið um borgina og er því 

borgin gerð að leiksviði verksins. Nefndinni fannst hópurinn áhugaverður vegna 

hugmyndar verksins, sem og að það finnst ekki þess konar leiklist á Íslandi. Vegna eðlis 

þess þá myndi verkið einnig vera að einhverju leyti samið í Reykjavík. Einnig var 

umsókn hópsins mjög góð, sem styrkti verkið og gaf það í skyn að hópurinn myndi 

framkvæma verkið og gera það vel. Alexander Graham Roberts (munnleg heimild 23. 

nóvember 2010).  

 
2) Verk: Dancewalks 

 Höfundur: Anna Asplind  
 Land: Svíþjóð 
 
Ástæða þess að dómnefndin ákvað að velja þetta verk var sú, að í því er verið að vinna 

með danslistina á nýjan hátt, sem hefur ekki þekkst hér á landi. Dansinn er tekinn út úr 

sínu hefðbundna rými - æfingasalnum og sviðinu - og færður á götur bæjarins. 

                                                        
12 Ítarlegri lýsing á verkunum má finna í Ítarefni, í kaflanum verk á artFart 2010. 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Áhorfandinn er einnig flytjandinn, í ferðalagi um borgina. Einnig heillaði það nefndina að 

verkið yrði sérstaklega samið fyrir Reykjavík og því skapað á meðan hátíðinni stendur. 

Verkið leggur áherslu á óhefðbundin rými, ögrar dansforminu og er skapandi ferli fyrir 

bæði listamanninn og áhorfendur/flytjendur. Alexander Graham Roberts (munnleg 

heimild 23. nóvember 2010). 

 

3)Verk: Small is beautiful 
 Höfundur: Sarah Hopfinger  
 Land: Skotland 
 
Það sem heillaði dómnefndina við þetta verk var sérstaklega umfjöllunarefnið þess og 

flytjendur, en það er samið fyrir dóttur og móður og er sjálfsævisögulegt. Sú stefna er 

mjög algeng í bresku leikhúslífi og fannst dómnefnd heillandi að kynna það fyrir 

Íslendingum.  Það var einfalt en á sama tíma flókið og var það einnig skoðun dómnefndar 

að notkun á rými var einstaklega góð. Alexander Graham Roberts (munnleg heimild 23. 

nóvember 2010).  

 

Ákveðið var að bjóða fjórða verkinu á hátíðina. 

 
4)Verk: Pick/ Touch/Smell 

 Listamaður: Amber Hickey 
 Land: Bandaríkin 
 

Ástæðan fyrir vali á þessu verki var einfaldleiki þess en á sama tíma hve flókið það er og 

ögrandi. Listamaðurinn er staðsettur í almenningsrými, án fata, þakinn blómum. 

Þáttakendur geta nálgast hana og er hún listaverkið, á sama tíma og sú sem skapar það. 

Með því að stilla verkinu inn í hefðbundið almenningsrými umbreytist það og hefur 

verkið áhrif á umhverfið og á sama tíma hafa áhorfendur áhrif á verkið. Nefndinni fannst 

ögrandi að setja það upp hér á landi, því á sama hátt, eru þess háttar verk ekki algeng á 

götum bæjarins.  

 

Það sem öll fjögur verkin áttu sameiginlegt var ekki einungis tilraunakennd notkun á 

rými, heldur einnig stuðluðu þau að þátttöku áhorfenda á mismunandi hátt, þar sem 

áhorfendur þurfa að takast á við rými sviðslistaverksins á öðruvísi hátt en þeir eiga að 
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venjast. Einnig eru þetta öll verk sem hefðu ekki getað verið samin á Íslandi og það var 

markmið dómnefndar að velja ekki verk sem gæti hafa verið framkvæmd og gerð á 

Íslandi. Alexander Graham Roberts (munnleg heimild 23. nóvember 2010).  

 

Sendur var netpóstur til listamannana í byrjun maí og þeim tilkynnt að artFart hefði áhuga 

á að fá verk þeirra á hátíðina. Katze und krieg var tilkynnt að möguleiki væri á því að 

hátíðin gæti styrkt flugfar þeirra. Hinum verkunum var tilkynnt að ekki væri möguleiki á 

að styrkja flugferð þeirra, en möguleiki væri á því að styrkja þau um gistingu. Allir 

listamennirnir ákváðu að taka þátt, þrátt fyrir að hátíðin gæti ekki styrkt þau. Greinilegt er 

að mikill áhugi og ástríða er meðal ungra sviðslistamanna í dag fyrir því að mynda 

tengslanet og kunningsskap. Hafist var handa í apríl við að leita eftir tilboðum frá 

flugfélögum til að flytja inn listamennina. Því miður náðust ekki samningar og því hefði 

artFart þurft að bera fullan kostnað vegna flugfargjalda. Vegna fjárhagsstöðu hátíðarinnar 

gat hún af þeim ástæðum því miður ekki styrkt Katze und Krieg um flugfar. Einnig komu 

upp vandræði þegar leitað var til Strætó bs. en þeir leyfa ekki útleigu á vögnum sínum, 

sem gerði það að verkum að erfitt var að sinna þörfum varðandi umgjörð verksins. Því 

var ákveðið í samstarfi við hópinn að þessu sinni að Katze und krieg kæmu ekki til 

landsins.  

 

Tveir hópar frá Bretlandi sýndu einnig á hátíðinni, Bottlefed með verkið Pure Pleasure 

Seekers  og Fimbulvetur með verkið Upphrópanir. Báðir hóparnir eiga það sameiginlegt 

að einn eða fleiri meðlimir hópsins eru Íslendingar. 

 

Markmiðið um að mynda alþjóðlegt tengslanet má því segja að hafi tekist vel við fyrstu 

tilraun. Tengsl sköpuðust við fjórar sviðslistahátíðir sem gegna svipuðu hlutverki á 

artFart, sem auðveldaði mikið dreifingu umsóknar um þátttöku erlendra verka. Sem dæmi 

má nefna að Katze und Krieg fréttu af artFart í gegnum Arena og Anna Asplind í gegnum 

Junge Hunde. Einnig var mikið gleðiefni hve margir sóttu um og höfðu áhuga á að koma 

til landsins og sýna. Því er það greinilega mikilvægt að skapa sambönd í Evrópu til að 

mögulegt sé að víkka út hugmyndina um leiklist hér á landi og til að geta fundið og 

nálgast áhugaverða, unga og erlenda sviðslistamenn, sem og fyrir erlenda sviðslistamenn 
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að geta komið hingað til lands og séð hvað ungir sviðslistamenn á Íslandi hafa upp á að 

bjóða.  

 

8.3. Innlend verk - útfærsla 

Umsóknarfrestur fyrir innlend verk ( eða verk samin og flutt af íslendingum) var frá 1. 

mars til 10. júní 2010. Umsóknin var á stöðluðu formi, þar sem leitað var að eftirfarandi 

verkum; 

 
1. Fullunnum stærri verkum eða hugmyndum fyrir blackbox eða óhefðbundin rými  
2. Styttri verkum, gjörningum, staðsértækum verkum, spunaverkum eða  lifandi 

innsetningum  
3. Fyrirlestrum 

 
• Áhersla verður lögð á verk sem byggja á góðri hugmynd og athyglisverðri nálgun     

en fyrst og fremst spennandi framsetningu viðfangsefnis.  
 
Vegna þema hátíðarinnar var lögð sérstök áhersla á verk sem áttu sér stað í 
óhefðbundnum rýmum og voru listamenn hvatttir til að skapa þess háttar verk.  
  
Eftirfarandi þurfti að koma fram í umsókninni svo að hún gæti verið tekin til greina; 
 

1) Grunnhugmynd verksins  
2) Að hvaða leyti telst verkið framúrstefna, tilraunamennska, framþróun eða 

nýsköpun?  
3) Lengd verksins 
4) Fjöldi flytjenda og aðrir aðstandendur 
5) Hverskonar rými gæti hentað verkinu (innandyra sem utan) 
6) Tæknilegar þarfir verksins 
7) Ferilskrár aðstandenda (mest ein blaðsíða fyrir hvern þáttakanda) 

 
Umsóknir sem voru ekki fullunnar voru ekki teknar til greina, né umsóknir sem bárust of 

seint. Umsóknir bárust inn jafnt og þétt, en er 10. júní nálgaðist fjölgaði þeim mjög ört.  

Alls bárust inn 29 umsóknir. Af þeim voru 28 sem uppfylltu skilyrði artFart. Einu verki 

var neitað á þeim forsendum að listamennirnir væru ekki í eða höfðu lokið háskólanámi í 

sviðslistum. Af þeim 28 verkum sem voru samþykkt, duttu sjö verk út vegna mismunandi 

ástæðna og má þar nefna vegna tímaskorts, vegna vandræða við að finna æfingahúsnæði 

eða vegna vandræða við að finna hentugt sýningarhúsnæði. Að lokum voru 21 innlend 
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verk sýnd á artFart og voru þau eftirfarandi13:  

 
Leikverk :                                                                                                                               
Leikhópurinn AMMA - Vakt                                                                                                                                                  
Anna María Tómasdóttir – True Love                                                                                                                                            
Árni Kristjánsson - Ekkert merkilegt svo sem                                                                                                                                                                                                                                  
Dans á rósum - Mario Bros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ingi Hrafn Hilmarsson - In the beginning 
The Shakespeariment - Shakespeare í stykkjatali                                                                                                                                                                                                                                         
Smári Gunnarsson  - I’m a Cop                                                                                                                                                                                                                                                       
Leikhópurinn Sýnir - Allir komu þeir aftur                                                                                      
Fröken fix - Ómynd 

Dansverk:                                                                                                                                       
Snædís Lilja Ingadóttir - Just here!                                                                                                
P.A.R.T.S. in Pieces - “Triple bill”                                                                                                         
-Melkorka Sigríður Magnúsdóttir - Take it Away –a quartet for a female dancer and 
three microphones                                                                                                                                           
-Boglárka Börcsök - Discounts                                                                                                                
-Nestor García Diaz - The Secret for a Meaningful Piece                                                                
Inga Maren Rúnarsdóttir/ Paula Lamamié De Clairac- No Perfect Moment, move your 
Spirit now                                                                                                                                                
HNOÐ - SNOÐ                                                                                                                         
Dansdeild Listaháskóla Íslands - Stuttmyndakvöld     

Gjörningar:                                                                                                                                
Sigurður Arent Jónsson - Blóðeik                                                                                     
Kammersveitin Ísafold - Spektralhátíð                                                                                                 
The Mighty Night Warriorz - Er þetta raunverulegt?                                                 
Fjöllistahópurinn KÁV - Hvernig var þinn dagur?                                                                                                               
Homo Ludens - Fjöltengi                                                                             

Mikill fjöldi sótti um árið 2010 og fjölgaði umsóknum enn á ný. Greinilegt er að mikill 

áhuga er fyrir hátíðinni og þátttöku á henni. Það er einnig áhugavert að ef litið er á tegund 

verkanna má sjá að hátíðin innihélt níu leikverk, sjö danslistaverk og fimm 

gjörningatengda viðburði. Líkt og sést á töflunni hér fyrir neðan má greina að íslenskir 

sviðslistamenn eru nærri jafn öflugir hvort sem kemur að leiklist, danslist eða 

gjörningalist. Úr þessu má einnig lesa að hátíðin sé að sinna öllum hliðum sviðslista og 

að listamenn sem sækjast eftir að sýna á hátíðinni koma úr öllum geirum sviðslistanna. 

Hátíðin hyllir því ekki einni sviðslist yfir aðra og er dreifing verkanna mjög jöfn.  

                                                        
13 Nánari útlistun á verkunum má finna í Ítarefni, í kaflanum Verk á artFart 2010. 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8.4. Rými 

Tvö rými voru tekin á leigu fyrir hátíðina fyrir sýningar og málþing. Hið fyrra var 

Útgerðin, sem er nýtt gjörningarými á vegum Hugmyndahúss háskólanna. Húsið er 

rúmlega 2.000 fermetra hrátt verksmiðjuhúsnæði úti á Granda. Markmið Útgerðarinnar er 

ætlað vera skjól hinni öflugu grasrót listalífsins og vettvangur fyrir tilraunir og 

samstarfsverkefni þvert á listgreinarnar. Útgerðin veitir listamönnum, hópum og 

verkefnum aðstöðu til æfinga, sýninga, gjörninga, viðburða og hátíðahalds 

(Hugmyndahús háskólanna, e.d.). Í Útgerðinni var boðið upp á vinnustofur og 

óhefðbundnar sýningar. Einnig var  upplýsingamiðstöð hátíðarinnar þar til húsa. Útgerðin 

var leigð allan ágústmánuð. Þegar búið var að fara yfir allar umsóknir kom í ljós að mörg 

verkin þurftu á svokölluðu ,,blackboxi“ að halda, eða hefðbundnu svörtu leikhúsrými, 

með tilheyrandi tækjabúnaði. Vegna kostnaðar við leigu á þess konar aðstöðu var ákveðið 

að leigja aðeins í fjóra daga þess háttar rými. Farið var í samstarf við Norðurpólinn, sem 

er ný miðstöð menninga og lista á Seltjarnarnesi. Norðurpóllinn er leikrými sem ungt 

leiklistarfólk af  höfuðborgarsvæðinu hefur komið í nýtingu yst á Seltjarnarnesi. Hann 

inniheldur þrjá sýningasali og sex herbergi til leigu fyrir listamenn (Norðurpóllinn, e.d.). Í 

Norðurpólnum var boðið upp á leik - og danssýningar. Það var áhugavert að komast að 

því, að ekkert ,,blackbox“ rými er að finna í Reykjavík, fyrir utan rými 

Drei9ing sviðslistaverka 2010 

Leikverk 

Dansverk 

Gjörningar 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stofnanaleikhúsanna. Á þessum tíma hafði Tjarnarbíó ekki opnað og 

Hafnarfjarðarleikhúsið var á milli eigenda. Því varð artFart að flytja um stundarsakir út á 

Seltjarnarnes, til að geta þjónað sviðsverkunum með sem bestum hætti.  

 

Árið 2010 má því segja að það hafi orðið nokkrar breytingar á hátíðinni. Valið var þema, 

óhefðbundin rými, með það að markmiði að styrkja hátíðina til muna, sem og að bæta við 

fjölbreytileika hennar. Markmiðið um að ná að mynda alþjóðlegt tengslanet má því segja 

að hafi tekist vel við fyrstu tilraun. Tengsl sköpuðust við tvær sviðslistahátíðir sem gegna 

svipuðu hlutverki og artFart, sem auðveldaði mikið dreifingu umsóknar um þátttöku 

erlendra verka. Einnig var mikið gleðiefni hve margir sóttu um og höfðu áhuga á að koma 

til landsins og sýna. Því er það greinilega mikilvægt að skapa sambönd í Evrópu til að 

mögulegt sé að víkka út hugmyndina um leiklist hér á landi og til að geta fundið og 

nálgast áhugaverða, unga og erlenda sviðslistamenn. Mikill fjöldi innlendra verka sótti 

um árið 2010. Greinilegt er að mikill áhuga er fyrir hátíðinni og þátttöku á henni. Það er 

einnig áhugavert að ef litið er á tegund verkanna má greina að íslenskir sviðslistamenn 

eru nærri jafn öflugir hvort sem kemur að leiklist, danslist eða gjörningalist. Hátíðin hyllir 

því ekki einni sviðslist yfir aðra og er dreifing verkanna mjög jöfn.  

 

Það er því ekki annað hægt að sjá en mikla grósku í heimi sviðslistanna hér heima og 

heiman. Íslensku verkin spönnuðu allt frá hefðbundnum leikverkum, til staðsértækra 

verka, leyniviðburða og gjörninga á sviði líkamslistar. Í tengslum við þema hátíðarinnar 

var mikill áhugi meðal aðstandenda artFart að þróa viðburði til að vekja athygli á sviðslist 

í óhefðbundum rýmum og út frá þeirri hugmynd varð til sérstök dagskrá, sem var listrænt 

stjórnuð af artFart teyminu  og hlaut heitið Reykjavík Public Space Programme.  

 

9. Reykjavík Public Space Programme  

9.1. Hugmynd 

Hugmyndin að Reykjavík Public Space Programme fæddist í janúarmánuði 2010. 

Hugmyndin byggðist á því að skapa sérstakan dagskrárlið sem væri helgaður 
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staðsértækum14 verkum og almenningsrýmum í Reykjavík. Sú hugmynd þróaðist út frá 

þema hátíðarinnar, óhefðbundin rými.  Ástæðan fyrir valinu á sérstökum dagskrárlið fyrir 

verk í almenningsrýmum og staðsértækum verkum var sú að þess háttar sviðslistir finnast 

varla á Íslandi og fannst aðstandendum hátíðarinnar áhugavert að skapa rými fyrir 

tilraunir og nýsköpun af því tagi. Auk þess að fá erlenda listamenn til landsins til að sýna 

verk, vildum þeir einnig að innan dagskrárliðsins væru verklegar vinnustofur sem stæðu 

íslenskum sem og erlendum sviðslistamönnum til boða. Einnig þróaðist hugmynd um að 

skapa gestadvöl fyrir útvalda íslenska sviðslistamenn, þar sem þeir fengju laun og afnot 

af rými á meðan á hátíðinni stæði yfir til að rannsaka og skapa verk í almenningsrýmum, 

út frá reglum frá erlendum sviðslistamönnum. Hugmynd dagskrárliðsins, vinnustofur sem 

og gestadvöl töldum þeir að myndi skapa enn frekari grundvöll fyrir íslenska 

sviðslistamenn.  

 

9.2. Sköpun verkefnisins 

Hafist var handa strax í janúar við að finna listamenn eða hópa sem hefðu áhuga á að 

koma til landsins til að sýna og/eða halda vinnustofur. Vegna þess að styrkur Kultur 

Kontakt Nord leggur áherslu á að efla tengsl milli norrænna landa, var haft sérstaklega 

samband við norræna hópa og listamenn. Einnig var hafist handa við að hafa samband við 

listræna stjórnendur hátíða og athugað hvort að þeir hefðu áhuga að koma og kynna sér 

artFart. Það var mikill áhugi fyrir því að fá til landsins listrænan stjórnanda Junge Hunde 

hátíðarinnar. Ástæðan fyrir því er sú að Junge hunde leggur áherslu á, líkt og kom fram 

fyrr, unga og upprennandi sviðslistamenn. Haft var samband við Jesper De Neergaard, 

listrænan stjórnanda hátíðarinnar og lýsti hann strax yfir áhuga á að koma til landsins og 

kynna sér hátíðina. Einnig var haft samband við listræna stjórnendur ANTI hátíðarinnar í 

Finnlandi, þau Greg Wheelan og Johönnu Tuukkanen. Ástæðan fyrir því að artFart hafði 

áhuga á að fá þau til landsins var sú, að ANTI leggur áherslu á sviðslistir í 

almeninngsrýmum. Þau lýstu einnig áhuga á því að koma til landsins og kynna sér 

hátíðina.  Jesper og Jóhanna komu til landsins í fimm daga og kynntu sér hátiðina. Einnig 

töluðu þau á málþingi hátíðarinnar sem bar heitið Hvað er hátíð? artFart bar kostnað af 

flugi, uppihaldi og gistingu þeirra.  
                                                        
14 Site specific 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 Þegar kom að leit að erlendum listamönnum til að sýna verk og/eða halda 

vinnustofu var haft samband við marga sviðslistahópa sem talið var að áhugavert væri að 

fá til landsins. Haft var samband við hópa líkt og Gob Squad, Rotozaza, Tim Etchells, 

Richard DeDomenici, Ynopsis, Phil Smith, Stella Polaris, Station House Opera, Ernu 

Ómarsdóttir, Ragnar Kjartansson og Ólaf Elíasson15.. Kostnaður við að fá flesta af 

þessum listamönnum til landsins var þó meiri en fjármagn hátíðarinnar leyfði.  

 Hins vegar sýndi leikhópurinn Stella Polaris verkefninu mikinn áhuga á að koma og 

sýna verkið The Dream of the Shaman á hátíðinni. Stella Polaris eru sjálfstæð 

leiklistarsamtök með aðstöðu í Stokke í Noregi. Hópurinn sérhæfir sig í verkum utandyra, 

allt frá stórum framleiðslum til minni verka. Markmið verka þeirra er ávallt að gera skilin 

á milli ævintýrsins og raunveruleikans óskýr og að gefa áhorfendunum reynslu sem liggur 

fyrir utan tíma og rými. Það sem gerir hópinn sérstakan er að þau leggja einnig sérstaka 

áherslu á vinnustofur í ferli verka sinna og fá þátttakendur tækifæri til að taka þátt í 

uppsetningu verka þeirra (Stella Polaris, e.d.). nLjóst var þó frá upphafi að það að flytja 

þau til Íslands myndi vera kostnaðarsamt og fjármagn artFart myndi ekki duga til. Vegna 

áhuga hópsins á að koma til landsins, ákváðu þau að sækja um fjármagn til að gera ferð 

sína til landsins mögulega. Þau sóttu um styrk frá Norden (Norden, e.d.). Öllum til 

mikillar gleði hlaut hópurinn jákvætt svar, og með fjármagni frá þessum tveimur stóru 

styrkjum var ljóst að hópurinn myndi koma til landsins. artFart og Stella Polaris deildu 

kostnaði við komu þeirra í sambandi við kostnað á flugi, gistingu og uppihaldi.  

 Einnig sýndi listamaðurinn Richard DeDomenici mikinn áhuga á að koma til 

landsins og taka þátt í dagskrárliðnum. Upphaflega var hugmyndin árið 2009 að fá hann 

til landsins, en vegna skorts á fjármagni var ekki möguleiki á því á þeim tíma. Því var 

ákveðið að reyna á ný og var hann mjög svo tilbúinn að koma til landsins gegn vægu 

gjaldi. artFart greiddi flug hans, gistingu og fæði. Richard DeDomenici er 

gjörningalistamaður, búsettur í London. Hann lýsir sér sem róttækri, eins-manns 

hugmyndasmiðju með áherslu á þróun og framkvæmd á framúrstefnulegum atriðum sem 

er beint að viðurkenndum hugmyndakerfum og þekktum valdastofnunum í samfélaginu 

(Richard DeDomenici, e.d.). Ljóðrænir gjörningar Richard DeDomenici dansa á línu 

samþykktrar félagslegrar hegðunar og spyrja, með snert af borgaralegri óhlýðni, krefjandi 
                                                        
15 Sjá heimasíður hópanna/listamannana í heimildaskrá. 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spurninga af samfélaginu öllu með lúmskum anarkó-súrrealisma (artFart, e.d.). Richard 

kom víða við innan dagskrárliðsins. Hann flutti fyrirlesturinn Did Priya Pathak Ever Get 

Her Wallet Back? þar sem hann fjallar um hið flókna samband sitt við lögregluna16. 

Fyrirlesturinn var fluttur þann 3. ágúst í Útgerðinni. Einnig flutti hann verkið sitt 99 red 

Balloons við opnunarhóf hátíðarinnar og var einn af þremur listamönnum til að halda 

vinnustofu. 

 

9.3. Vinnustofur 

Haldnar voru þrjár vinnustofur undir hatti Reykjavík Public Space Programme og voru 

það listamennirnir Richard DeDomenici, Inga Maren Rúnarsdóttir og leikhópurinn Stella 

Polaris sem stóðu fyrir þeim. Richard kom til landsins í upphafi hátíðarinnar og hélt 

vinnustofu með um tíu íslenskum og erlendum sviðslistamönnum. Í vinnustofunni kynnti 

hann þáttakendum fyrir anarkó – súrrealísta viðhorfi sínu til þess að skapa lifandi 

viðburði fyrir almenningsrými. Þáttakendum var boðið að skapa viðburði með Domenici, 

sem voru sýndir í almenningsrýmum í miðbæ Reykjavíkur við lok vinnustofunnar.  

Stella Polaris hélt fjögurra daga vinnustofu sem var haldin í tengslum við uppsetningu á 

verkinu The Dream of the Shaman. Alls tóku um 15 Íslendingar þátt. Í vinnustofunni var 

áhersla lögð á í fimleika, söng, dans, grímu - og  brúðuleik, svo dæmi sé nefnt.  

 Danslistamaðurinn Inga Maren Rúnarsdóttur hélt vinnustofu í tveimur hlutum. Unnið var 

sérstaklega með tækni David Zambrano en Inga hafði nýlokið námskeiði í þessari 

heimsfrægu danstækni Zambranos sem bera heitin Flying Low og Passing Through. 

Vinnustofan skiptist í tvo hluta. Í fyrsta hluta námskeiðsins var farið ítarlega í Flying Low 

tæknina og var námskeiðið sérstaklega fyrir dansara. Í öðrum hluta var farið í Passing 

Through tæknina og rannsakað hvernig hún getur verið stökkpallur fyrir listræna vinnu í 

almenningsrýmum. 

 

Við val á vinnustofum var reynt að hafa þau fjölbreytt og á öllum sviðum sviðslistanna. 

Stella Polaris var með áherslu á líkamlega leiklist, DeDomenici vinnur innan 

gjörningalistar á meðan Inga Maren hélt námskeið þar sem blandað var saman 

almenningrýmum og danslistinni. Því má segja að allir hefðu átt að geta fundið eitthvað 
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við sitt hæfi. Námskeiðin voru öll ókeypis og var markmiðið, að allir höfðu möguleika á 

að taka þátt í þeim, án þess að það hefði áhrif á fjárhagslega stöðu.   

Auk þess að að hafa sérstakar sýningar og vinnustofur út frá hugmynd um óhefðbundin 

rými, var einnig ákveðið að skapa gestadvöl. 

 

9.4. Gestadvalir og reglusett 

Markmið gestadvalanna var að auka áhuga íslenskra listamanna á verkum og 

vinnuaðferðum við sköpunar fyrir almenningsrými. Við þróun á gestadvöl hátíðarinnar 

kom upp sú hugmynd að fá reglusett frá virtum sviðslistamönnum erlendis frá. Reglurnar 

áttu að þjóna sem brú til þess að byrja að hugsa um og nálgast rými á nýjan hátt. Einnig 

var markmið þeirra að víkka út listrænan orðaforða listamannanna. Einnig var litið á þetta 

sem gott tækifæri til að ná sambandi við virta sviðslistamenn erlendis frá og fá frá þeim 

listrænt efni, án þess að þurfa að greiða þeim mikið fjármagn fyrir. Haft var samband við 

Gjörningaklúbbinn, Forced Entertainment, Samo Gasoric, Ólaf Elíasson, Third Angel, 

Forkbeard, Gob Squad, Georg Hobmeier, Rotozaza og Ragnar Kjartansson17 Þau voru 

beðin um að semja reglur sem listamenn gestadvalarinnar myndu nota sem innblástur 

fyrir vinnu á verkum sínum. Þeim voru einnig gefnar eftirfarandi reglur til að fara eftir 

við gerða sinna reglna; 

 

The guidelines for each rule-set are as follows: 

1. 4 to 5 rules 
2. Instigating an experiment that relates to public space 
3. The rules should excite you, and inspire in you a desire to 

see the outcome (netpóstur artFart munnleg heimild e.d). 

 

Ótrúlegt en satt, þá voru flestir mjög jákvæðir í garð þessa verkefnis og gáfu reglusett sín 

oftar en ekki gegn vægu verði. Reglurnar sem bárust voru eins mismunandi og þær voru 

mörg, og má sjá hér dæmi um reglusett sem bárust artFart: 

 

 
                                                        
17 Sjá heimasíður listamannana í heimildaskrá. 



  59 

Georg Hobmeier 

Georg Hobmeier er dansari og danshöfundur sem starfar viðsvegar um Evrópu. Hann 

leggur áherslu á vinnu í almenningsrýmum við sköpun verka sinna (Sweet and tender, 

e.d.).  

 
Cross Country 

• purchase a map of the inner city of rekyavik and a black marker. 
• close your eyes. rotate the map a few times and then draw a line, possibly with a 

few curves, 
• across the map. you may then open your eyes. 
• follow the line. literally. in real space. 
• try to stay as close to the line as possible. cross through buildings, parks, rivers, 

but ask the inhabitants in a polite manner. 
•  don't get too audacious, if your line goes across the sea, one canalways rent a 

boat. The airport is off limits. 
• if the police tries to interrupt your actions, just tell them: "it's ok, it's only art." 
• you may bring friends as local guides. 
• Enjoy  

 

Tim Etchells 

Tim Ethcells er listrænn stjórnandi Forced Entertainment, sem er einn fremsti 

samtímasviðslistahópur í heiminum í dag. Hann hefur einnig unnið sjálfstætt sem 

leikstjóri, sviðslistamaður og rithöfundur (Tim Etchells og Forced Entertainment, e.d.). 

 
 Circulations. 
Ask for money from strangers in public spaces. Give the money you collect in this way to 
other strangers. 
 
If the strangers you are collecting money from ask why you need or want the money 
explain that you will be giving the money they give you to other people. 
 

Gob Squad 

Gob Squad var stofnaður árið 1994 og er með aðstöðu í Nottingham og Berlín. Hópurinn 

skapar verk, kvikmyndir, innsetningar og furðulega gjörninga. Þau blanda saman 

gjörningalist, kvikmyndalist, innsetningum og raunverulegu lífi (Gob Squad, e.d.).  

1. You must be a group of 3 or more.                                                                                  
 2. You will work as a collective, none of you is in charge, you are all the boss. (Even 
when you do not agree, you must try to be polite and nice to each other.)                             
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 3. You need to spend some time together, get to know each other.                                     
4.  Decide on a place where you can spend and evening together.  It needs to be a place 
where you can share some food and drink. A place where you are able to focus on each 
other.                                                                                                                                     
5. No other “friends” allowed. 

Here are some topics of discussion that must be covered.  Remember, keep it personal. 

a. Your relationship with your family (siblings and parents).                                              
b. How do you define your class status?                                                                              
c. The pros and cons of monogamy.                                                                                           
d. Mortality (specifically death and dying)                                                                           
e. Were you popular at school? 

Topics, which are banned for the evening: Art/performance, yours or anyone else’s. 

Eins og sést þá voru reglusettin eins mjög mismunandi og endurspegla mismunandi 

hugmyndir listamannana um hvernig hægt er að skapa sviðslistaverk. 

 

Auglýst var eftir þremur listamönnum/hópum til að taka þátt í gestadvölinni. Að lokum 

voru þau Árni Kristjánsson, Inga Maren Rúnarsdóttir og sviðslistahópurinn Kviss Búmm 

Bang valin til þátttöku. Því miður þurfti Kviss Búmm Bang frá að hverfa vegna anna. Því 

voru það Árni og Inga Maren sem tóku þátt í gestadvölinni. Þau fengu greidd 70.000 

krónur hvort fyrir sig í laun.  

 

Árni Kristjánsson 

Árni er menntaður við Listaháskóla Íslands, af Fræði og framkvæmd, þaðan sem hann 

útskrifaðist árið 2008. Hann hefur unnið sem leikstjóri og aðstoðarleikstjóri við 

Þjóðleikhúsið, Íslensku óperuna og Hafnarfjarðarleikhúsið. Hann tók þátt á artFart árið 

2006, 2008 og 2010.  

 

Inga Maren Rúnarsdóttir 

Inga útskrifaðist með B.A. gráðu frá London Contemporary Dance School, The Place, 

árið 2006. Hún hefur meðal annars unnið með: Bruno Caverna, Willi Dorner, William 

Collins, Peter Anderson, Steinunni Ketilsdóttur og Andreas Constantinou í 

Ugly.Duck.Productions og Henry Oguike. Ingu Maren var boðið að taka þátt í 50 days of 

flying low and passing through með David Zambrano auk þess sem hún hlaut styrk í 
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samvinnu við Ásgeir Helga Magnússon til að setja upp dansverkið Retrograde. 

Þessir listamenn áttu fasta tíma í Útgerðinni, Hugmyndahúsi Háskólanna, á mánudögum, 

miðvikudögum og föstudögum, frá 10 - 13. Markmiðið var að skapa opið rými, þar sem 

þeir höfðu listrænt frelsi til þess að skilgreina sitt eigið samtal við reglurnar. Hver af þeim 

valdi sér í hverri viku eitt reglusett til að vinna með og til að skapa gjörninga út frá, sem 

voru síðan sýndir á götum bæjarins. Meðal verka má nefna dans flash mob, þar sem 

dansarar mættu á Laugaveginn og dönsuðu á honum. Einnig má nefna verkið Meeting 

Slavo, en hugmynd þess var að áhorfendur mættu niður á höfn og horfðu á bátamálarannn 

Slavo, mála báta. 

 

Þrátt fyrir þá háleitu hugmynd, um að listamennirnir myndu ráða sér sjálfir og vinna eins 

og þeim hentaði, þá gekk það ekki upp. Álitið var að þessir listamenn væru nógu reyndir 

til að geta skapað sína eigin listrænu vinnu. En að vissu leyti var þetta líkt og að gefa 

höggmyndara málningarbursta. Vinna í almenningsrými var of ný fyrir þeim og gerði það 

að verkum að þeir voru ekki eins opnir fyrir því eins og vonast var til. Ef verkefnið yrði 

framkvæmt á ný er greinilegt að gefa þyrfti því þrengri ramma og meiri leiðbeiningar í 

formi einhvers konar leiðbeinanda. Alexander Graham Roberts (munnleg heimild 23. 

nóvember 2010). Greinilegt er, að farið var jafnvel aðeins of geyst inn í listrænu hugmynd 

dagskrárliðsins og ekki gert sér grein fyrir á hvaða stað listamennirnir voru og hvernig 

þeir hugðust nálgast hugmyndina um almenningsrými.  

 

Að lokum má því segja, að Reykjavík Public Space Programme hafi verið áhugaverð 

tilraun, sem náði ekki alveg nógu langt út til sviðslistaheimsins og aðstandendur þess 

höfðu hugsað sér. Sú hugmynd um að skapa eitthvað nýtt og áhugavert fyrir íslenska 

sviðslistamenn, með áherslu á óhefðbundin rými náðist þó að framkvæma að mestu leyti. 

Áhugaverð sambönd sköpuðust þó við listamenn á borð við Stellu Polaris og Richard 

DeDomenici. Einnig var málþingið þar sem listrænir stjórnendur Junge Hunde og ANTI 

fjölluðu um eðli hátíða vel lukkað. Góður rómur var gerður hins vegar að vinnustofum 

Stellu Polaris, Richard DeDomenici og Ingu Marenar, þrátt fyrir að fleiri hefðu mátt taka 

þátt. Einnig tókst sýning Stellu Polaris mjög vel, en áætla má að um 500 manns hafi notið 

hennar á Menningarnótt. Einnig má segja að heimsókn Jespers og Jóhönnu hafi verið 
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ferskur vindur fyrir skipuleggjendur hátíðarinnar, því þar gafst möguleiki á að hitta og 

spjalla við reyndari manneskjur, sem hafa starfað við hátíðir og sviðslistir í mörg ár. Því 

má segja að Reykjavík Public Space Programme hafi verið góð byrjun á verkefni sem 

vonandi heldur áfram að stækka og dafna og þróast í komandi framtíð.  

 

10. Markaðsetning artFart 2010 

10.1. Hönnun útlits 

Í sambandi við markaðsetningu hátíðarinnar í heild lá brýnast við að fá manneskju til að 

hanna útlit hátíðarinnar. Eftir að ljóst var að artFart hafði ekki efni á því að fá Hvíta húsið 

til að hanna útlitið, hófst leit að grafískum hönnuði til að taka 

verkefnið að sér. Eftir nokkra leit á Internetinu fundu 

skipuleggjendurnir heimasíðu grafíska hönnuðarins og 

listamannsins Hildar Hermannsdóttur. Stíl hennar væri hægt 

að lýsa sem litríkum og jafnvel barnalegum. Hildur 

samþykkti að hanna plakat hátíðarinnar gegn vægri greiðslu. 

Ákveðið var að gefa henni lausar hendur við hönnunina að 

mestu leyti. Einu mörkin sem voru sett af hálfu 

skipuleggjendanna var að einkennismerki hátíðarinnar, 

hjólið, yrði að koma fyrir í einhverri mynd. Einnig yrði að vera pláss fyrir merki 

styrktaraðila hátíðarinnar. Að öðru leyti fékk Hildur lausar hendur við hönnunina og er 

plakatið listaverk frá hennar hendi. Mynd hennar var notuð á plakat hátíðarinnar, á 

bækling hennar og á dreifildi. Einnig var hún send sem kynningarefni með 

fréttatilkynningum.  

 

10.2. Bæklingur og dreifildi 

Eftir að fjárhagsleg staða hátiðarinnar var orðin skýr, var greinilegt að ekki væri hægt að 

eyða miklum fjármunum í markaðssetningu í formi útvarpsauglýsinga né stórra plakata. 

Það þurfti að hafna og velja það sem var talið mikilvægt fyrir hátíðina og myndi hjálpa til 

við að kynna hana og miðla henni til almennings. Ákveðið var að eyða fjármagni í 

bækling hátíðarinnar. Ástæðan var sú að hátíðin átti fimm ára afmæli og því var við hæfi 

að búa til afmælisbækling. Auk þess mátti finna í honum upplýsingar um verkin og 
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aðstandendur þess, þá voru einnig greinar eftir Ragnheiði Skúladóttur, framkvæmdastjóra 

leiklistahátíðarinnar Lókal og Sigurð Arent Jónsson. Einnig átti að vera í honum 

upptalning yfir þá hópa og verk sem sýnt hafa á hátíðinni frá upphafi. Vegna fjölda verka 

var ákveðið að skapa flokka í bæklingnum eftir rýmum sem verkin sýndu í. Flokkarnir 

voru eftirfarandi;  

 

1) Útgerðin; Verk sem sýndu i Útgerðinni 

2) Norðurpóllinn; Verk sem sýndu í Norðurpólnum 

3) Reykjavík Public Space Programme; Upplýsingar um dagskrárliðinn, vinnustofur 

málþing og verk sem sýndu í almenningsrýmum. 

4) Óhefðbundin rými; Verk sem voru flutt í rýmum sem flokkast ekki sem 

almenningsrými, en eru óhefðbundin fyrir sviðslistaverk. 

 

Bæklingurinn var seldur á 200 krónur stykkið. Einnig var útbúinn einblöðungur sem var 

ókeypis. Hann innihélt uppsetta dagskrá og sýndi eftir dögum hvaða verk voru sýnd, 

staðsetningu og tíma þeirra. Einblöðungnum var vel tekið og þurfti að prenta hann út 

tvisvar sinnum. Í hvert sinn voru um 200 stykki prentuð. Það þýðir að um 400 stykki 

drefðust um alla borg. Á hinn bóginn seldist ekki mikið af bæklingnum. Ástæðan fyrir 

því gæti verið sú, að hægt var að nálgast mest allt innihald hans ókeypis á tveimur 

stöðum, á Internetinu sem og í dreifildinu. Spurning er hvort að bæklingurinn hefði þurft 

að vera meira eigulegur og fara hefði þurft alla leið í útlistun á sögu hátíðarinnar. 

Prentaðir voru 250 bæklingar og einungis um 40 seldust. Um 20 bæklingar voru einnig 

gefnir til styrktaraðila og boðsgesta.   

Plakat hátíðarinar var einnig prentað, en markmið þess var að setja þau upp þar sem 

sýningar fóru fram. Einungis um 20 eintökum var dreift um miðbæinn á kaffihús og 

verslanir með þeim tilgangi að kynna hátiðina.  

  

10.3. Vefsíða 

Það er óhætt að fullyrða að Internetið hafi þjónað sem stærsta miðlunarleiðin og 

markaðstæki hátíðarinnar árið 2010. Hátíðin er bæði með síðu á félagsnetsmiðlinum 

Facebook og heldur einnig úti sinni eigin vefsíðu, www.artfart.is. Á vefsíðu hátíðarinnar 
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voru upplýsingar um verk, um listamennina, vinnustofur, fyrirlestra auk þess hægt var að 

nálgast dagskrána í heild sinni á pdf formi. Verkum var lýst með orðum, ljósmyndum og 

einnig var möguleiki á því að setja inn stutta kynningu á verkinu í formi kvikmyndar. 

Fréttir voru settar reglulega inn á vefsíðuna með upplýsingum um komandi sýningar og 

tilkynningar um aukasýningar eða ef uppselt var á einstaka viðburði.  Síðan var einnig á 

ensku. Óhætt er að segja að heimasíðan hafi verið mikið notuð af einstaklingum sem 

vildu leita sér upplýsinga um hátíðina. Frá júní til ágúst 2010, voru samtals 1.105 

heimsóknir skjalfestar með að meðaltali 36 heimsóknir á dag.  

 

 

 
 

 

Einnig var félagsnetsmiðillinn Facebook notaður til að minna á frumsýningu verka og 

vekja athygli á hátíðinni. Skapaðir voru svokallaðir viðburðir18 þar sem hver og ein 

sýning var auglýst sérstaklega og vinir artFart gátu staðfest komu sína á. Einnig voru 

settar inn fréttir með áminningum um síðustu sýningar. Samkvæmt Facebook á hátíðin 

2.301 vin. Það þýðir að hátíðin gat nálgast þann fjölda með boð á viðburð, sem og með 

                                                        
18 Events. 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stöðuupphleðslum. 

 

10.4. Fjölmiðlar 

Reynt var af fullum krafti að komast í viðtöl í prent - og ljósvakamiðlum. Ástæðan var sú 

að þar var möguleiki á að ná til stórs hóps lesenda og þar með vonandi nýs markhóps án 

þess að greiða þurfti fyrir umfjöllunina. Viðtökur dagblaða landsins voru hins vegar 

misgóðar. Morgunblaðið fjallaði um hátíðina í greininni Listasprengja á artFart í ár; 

listamenn hvaðanæva (Guðmundur Egill Árnason, 30. júlí 2010) sem og fjallaði um verk 

listamanna sem stóðu að sýningunum Vakt (Hugrún J. Halldórsdóttir, 11. ágúst 2010), 

SNOÐ (Hugrún J. Halldórsdóttir, 18. ágúst 2010) og Mario Bros (Guðmundur Egill 

Árnason, 12. ágúst 2010). Fréttablaðið var ekki jafn áhugasamt að fjalla um hátíðina í 

heild og birtist aðeins lítil grein undir heitinu BSÍ sýningarstaður á artFart („BSÍ 

sýningarstaður..“ , 2010). Hins vegar var blaðið þeim mun duglegra að fjalla um einstaka 

viðburði á hátíðinni með viðtölum við listamenn og má þar nefna viðtal við danshópinn 

SNOÐ (Roald Eyvindsson, 2010), aðstandendur MARIO BROS („Dóri DNA leikur... “, 

2010), Vakt („Frá London..“, 2010)  og Upphrópana („Verk byggt á... “, 2010). Einnig 

var forsíðuviðtal við aðstandendur Spektralhátíðarinnar í aukablaðinu Föstudagur (Sara 

McMahon, 2010). Í DV birtist umfjöllun um verkið SNOÐ („Dansverk um..“, 2010). 

Hátíðin hlaut einnig umfjöllun erlendis, í tímaritinu Total Theatre Magazine. Ástæðan var 

sú að hátíðin hlaut styrk frá Útflutningráði til að bjóða einum blaðamanni til að fjalla um 

hátíðina. Fyrir valinu var blaðakonan Dorothy Max Prior, ritstjóri Total Theatre 

Magazine. Hún kom til landsins og dvaldi á Íslandi í fimm daga. Hún fjallaði um hátíðina 

í greininni Just Here and Now (Prior, D., M., 2010).  

 

Á vefsíðu Tímarits Máls og menningar skrifaði Silja Aðalsteinsdóttir leikdóma um verkin 

Ekkert merkilegt svo sem (Silja Aðalsteinsdóttir, 16. ágúst 2010), True Love (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 12. ágúst 2010), og Vakt (Silja Aðalsteinsdóttir 15. ágúst 2010). Þrátt 

fyrir að hafa send boð til allra gagnrýnenda og tímarita á landinu, þá voru þetta einu 

umfjallanirnar sem birtust hér á landi.  
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10.5. Aðrir miðlar 

Aðrar aðferðir voru einnig notaðar til að miðla hátíðinni og verkum hennar þetta árið. Ein 

af þeim var símaþjónusta sem bar nafnið Text Me. Þar gafst fólki tækifæri til að senda 

artFart símanúmerið sitt. artFart sendi síðan út til viðkomandi tilkynningar um 

frumsýningar, síðustu sýningar og gjörninga listamannana í Reykjavík Public Space 

Programme.  Einnig voru settar inn upplýsingar um hátíðina á heimasíðu Visit Reykjavík 

(Visit Reykjavik, e.d.).  

 

10.6. Ónýttir miðlar 

Aldrei hafa verið gerðar útvarpsauglýsingar, blaðauglýsingar eða stór plaköt og sama var 

upp á teningnum í ár. Ástæðan fyrir því er aðallega skortur á fjármagni. Með 

útvarpsauglýsingum sem og stórum plakötum, til dæmis í strætóskýlum, væri hægt að ná 

til mun stærri hóps, en einungis með því að kynna hátíðina aðallega á netinu. Áætlað var í 

ár að kynna hátíðina sérstaklega fyrir ferðamönnum, með því að dreifa bæklingum og 

plakötum á hótel í borginni. Vegna tímaskorts við upphaf hátíðarinnar varð ekki úr því  

og er það miður. Þar var möguleiki á að nálgast markhóp sem ekki hafði verið leitað til 

fyrr. Mikið af sýningunum voru á ensku í ár og áttu sér stað á háannatíma 

ferðamannaiðnaðarins. Það var því markaður sem hefði getað verið nýttur, en varð ekki 

úr því í þetta sinnið. Einnig er það orðin hefð að prenta artFart boli, en var það gert fyrir 

hátíðina árin 2006 og 2009. Markmiðið var að prenta nýja boli, þar sem einkennismynd 

hátíðarinnar kæmi fyrir. En að sama skapi, vegna tímaskorts og mikillar vinnu lá það á 

hakanum og var ekki framkvæmt.  

 

10.7. Miðlun á verkum og atburðum eftir hátíð 

Það var mikilvægt, vegna eðli hátíðarinnar, að verkin yrðu skjalfest með einhverjum 

hætti. Ef ekki eru til upptökur eða ljósmyndir af sviðslistaverkum, er ekkert efni til í 

framtíðinni sem gefur til kynna að atburðurinn hafi átt sér stað. Upphaflega hugmyndin 

var að hvert verk yrði tekið upp. Listamennirnir gætu síðan keypt upptökurnar og hægt 

væri að nota þær sem heimild fyrir hátíðina. Þegar kom í ljós að hátíðin hefði ekki efni á 

að borga kvikmyndatökumanni né leigu á tækjabúnaði var horfið frá þeirri hugmynd. 

Hins vegar var það fullvíst að hátíðin varð að skjalfesta á einhvern hátt viðburði 
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hátíðarinnar. Árið 2009 var ljósmyndarinn Edda Björnsdóttir fengin til að ljósmynda 

verkin. Árið 2010 hins vegar, var greinilegt að vegna fjölda verka var þetta mikil of vinna 

fyrir einn ljósmyndara. Auk þess var ekki möguleiki á að borga fyrir vinnuna. Því var 

ákveðið að auglýsa eftir nokkrum einstaklingum sem væru tilbúnir að taka verkefnið að 

sér. Bréf var sent út í gegnum samskiptasíðuna Facebook sem og í gegnum tengslanet 

hátíðarinnar. Alls svöruðu fimm einstaklingar. Signý Sigurðardóttir, Björk 

Gunnbjörnsdóttir, Tinna Hallsdóttir, Berglind Helgadóttir og Laura Valentino. Allar voru 

þær áhugasamar um hátíðina, sem og að öðlast reynslu af því að taka myndir af 

sviðslistum. Hver af þeim tók myndir af fimm til sex viðburðum á hátíðinni. Samstarfið 

gekk nokkuð vel og fengust myndir frá öllum aðilum nema einum. Myndirnar voru settar 

inn a samskiptasíðuna Facebook og voru einnig til sölu fyrir listamennina, ef þeir vildu 

notfæra sér þær frekar.  

 

Í tengslum við miðlun á verkum eftir hátíð þá er verið að vinna að vefsíðu fyrir Reykjavík 

Public Space Programme. Þar mun vera hægt að finna viðtöl við listamenn sem stýrðu 

vinustofum, brot frá verkum listamannana sem og greinar og tenglar á listamenn eða hópa 

sem einnig vinna með almenningsrými.. Markmiðið er að gera hugmyndir og efni 

dagskrárliðarins aðgengilegt fyrir hvern þann sem hefur áhuga á að kynna sér efnið.  

 

Þegar litið er yfir markaðsetningu og miðlunarleiðir er greinilegt að það var framkvæmt á 

sem hagkvæmasta máta fyrir hátíðina. Markaðssetning og miðlun á Internetinu var besta 

og skilvirkasta leiðin. Einnig sýna heimsóknir á heimasíðu hátíðarinnar að mikill áhugi 

var fyrir henni og að fólk nýtti sér vefsíðuna mikið við að kynna sér verk. Einnig voru 

útvarps-og blaðamiðlarnir óspart notaðir til að koma hátíðinni í miðlun og tókst það með 

ágætum. Þó hefði mátt birtast meiri gagnrýni um verkin. Þrátt fyrir markmið um að kynna 

hátíðina fyrir ferðamönnum, þá tókst ekki að framkvæma það í ár, sem er miður. Einnig 

var ekki möguleiki á að gefa út bolina. Einnig má velta fyrir sér hvort að sú ákvörðun að 

prenta bækling hafi verið sú rétta, þar sem að ekki seldist mikið af honum og sömu 

upplýsingar mátti nálgast ókeypis á netinu. Prentun dreifildisins tókst vel og var 

greinilegt að fólki fannst gott að geta nálgast dagskrána á prentformi. Greinilegt er að 

miðlunin til heimildaöflunar hefur aðallega verið í formi ljósmynda. Einnig er vefsíða í 
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vinnslu sem sýnir þróun Reykjavík Public Space Programme. Því má segja að 

markaðssetning og miðlun hafi tekist með ágætum, en enn eru óplægðir akrar sem mætti 

vinna að næstu árin til að efla kynningu á henni og kynna hátíðina fyrir nýjum 

áhorfendum. 

 

11. Viðtökur 

11.1. Áhorfendur 

Það er óhætt að segja að mikil og góð aðsókn hafi verið á hátíðina í ár. Alls sóttu 3.598 

manns hana þetta árið. Það er um 600 manna aukning frá því árinu áður. Vinsælustu 

leikverkin árið 2010 voru Vakt, Mario Bros og SNOÐ. Einnig var mjög góð aðsókn á 

verk sem áttu sér stað í almenningsrýmum, þar sem áhorfendur gátu óvart lent inn í 

sýningu, líkt og á Fjöltengi, Mighty Night Warriorz og The Dream of the Shaman. Fæstir 

komu á sýningarnar Dancewalks, Stuttmyndakvöld og Pick / Touch / Smell. Hér fyrir 

neðan má sjá dreifingu áhorfenda á sýningar artFart 2010. 
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Ef litið er á aðsóknina á erlend verk má greina að aðsókn á þau eru hlutfallslega mun 

minni en aðsókn á íslensk verk. Ástæðuna fyrir því er erfitt að gera sér grein fyrir, en það 

virðist vera hefðin á Íslandi að einstaklingar fara einungis á verk þar sem þeir kannast við 

eða þekkja til einhverns sem tengist því. Einnig virðist vera erfitt að fá einstaklinga til að 

borga sig inn á þau. Ástæðan gæti verið sú að fólk vill ekki borga sig inn á verk þar sem 

það veit ekkert um listamanninn eða verkið og tekur því ekki áhættuna. Þegar hins vegar 

ókeypis var á verk, þá var góð aðsókn. Sem dæmi má nefna verkið The Dream of the 

Shaman. Ókeypis var að horfa á, það átti sér stað í almenningsrými og var einnig partur 

af Menningarnótt. Ef verkið hefði ekki verið partur af þeirri dagskrá, þá er spurning hvort 

að það hefði fengið jafn mikinn áhorfendafjölda og það gerði.  

Hér má aftur velta fyrir sér spurningunni um gildi verka. Ef það á að draga ályktun út frá 

áhorfendatölum, þá má segja að íslenskir sviðslistaáhorfendur meti gildi erlendra verka á 

artFart ekki það hátt, að þeir séu tilbúnir að borga þá upphæð sem sett er upp fyrir verkið. 

Ástæðan gæti verið sú að þeir vita ekki hvað þeir fá í staðinn fyrir peningana sína og eru 

jafnvel hræddir um að fá ekki jafngildi þeirri upphæð sem þeir eyddu í hana. Hins vegar 

eru þeir tilbúnir að mæta á verkin ef þau eru ókeypis. Þeir þurfa þá ekki að fórna neinu, 

þeir þurfa ekki að framkvæma skipti af neinu tagi, og því er engin áhætta til staðar fyrir 

þá. Þetta er viðhorf sem mætti breyta. Á hvaða hátt, er erfitt að svara. Hægt væri að lækka 

verðið á erlend verk, en þá er verið að mismuna verkum og í raun verið að halda því fram 

að íslensk verk hafi meira gildi en erlend, sem er viðhorf sem artFart vill ekki setja fram. 

            Einnig virtist það vera ríkjandi að einstaklingar mættu frekar á einstök verk á 

hátíðinni í stað þess að mæta á hátíðina sjálfa, sem sést í fáum sölum á kortum en 

einungis seldust um 20 kort, sem var mun minna en búist var við. Einnig var áhugavert að 

sjá hvaða einstaklingar mættu á hátíðina og virðist áhorfendahópur hennar vera að 

breytast. Ekki bar mikið á leiklistarmenntuðu fólki, né listrænum stjórnendum 

leikhúsanna, fyrir utan á eina eða tvær sýningar. Dansarar mættu á sýningar sem voru 

titlaðar sem danssýningar, en annars sóttu þeir ekki mikið aðrar sýningar. Mest bar á 

ungu fólki, ættingjum og vinum aðstandenda verka. Á þær sýningar sem vinsælastar voru 

mátti þó sjá hópa og einstaklinga sem jafnvel tengdust viðfangsefninu. Sem dæmi má 

nefna að á sýninguna Vakt bauðst starfsmönnum Landsspítalans afsláttur á verkið og var 

það nýtt óspart af þeim. Þannig fékkst nýr áhorfendahópur sem líkaði við sýninguna, 
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sagði frá henni sem gerði það að verkum að vinir þeirra pöntuðu miða. Sama má segja 

um sýningu Hnoð, Snoð, en vel var látið af henni og uppselt var á allar sýningar þeirra.  

 

11.2. Viðtökur 

Þegar litið er á hátíðina í heild sem og umfjallanir í fjölmiðlum, má því segja að viðhrögð 

við henni hafi verið góð. Hins vegar mátti greina viðbrögð einstaklinga innan 

sviðslistaheimsins við breytingum og þá sérstaklega í sambandi við hækkun á miðaverði 

og samræmingu þess. Ástæðan fyrir því gæti verið sú hugmynd sem virðist ríkjandi um 

hátíðina, að hún sé enn nemenda hátið og ekki þess verð að borga meira en 1.000 krónur 

inn á verk. Má sem dæmi taka stöðuuppfærslu Vignis Rafns Valþórssonar, leikara, þann 

20. ágúst 2010 á samskiptasíðunni Facebook; 

(Vignir Rafn Valþórsson) ætlar í leikhús í kvöld að láta svindla á sér. (og þá er ég ekki að tala um 
fokdýra flippsýningu á artFart heldur alvöru stöff í Musterinu). Vignir Rafn Valþórsson (munnleg 
heimild 20. ágúst 2010). 

Ástæðuna fyrir þessum viðbrögðum gæti verið sú, að einstaklingar voru vanir því að 

borga lítið fyrir verk á hátíðinni. En að sama skapi má því spyrja hvernig verk á artFart 

eru metin. Að mati aðstandenda artFart var 500 krónur of lítil upphæð til að rukka inn á 

verk og þær fjárhæðir sem voru ákveðnar voru í samhengi við verð innan 

sviðslistalandslagsins í dag. Til gamans má geta að miði í Þjóðleikhúsið eða 

Borgarleikhúsið kostar um 3.500 krónur. Ef litið er á miðaverð artFart í samræmi við 

miðaverð stofnanaleikhúsanna má sjá að þau eru í samræmi. Á artFart eru nýútskrifað 

sviðslistafólk að sýna eða nemar. Verkin eiga því að vera ódýrari en hjá 

stofnanaleikhúsunum, en á sama tíma þarf gildi þeirra að vera í samræmi við verðlagið nú 

á tímum. Verð virðist þó ekki hafa hamlað einstaklingum að koma á sýningar artFart, því 

miðar á vinsælustu sýningar hátíðarinnar kostuðu 2.200 krónur - og var uppselt á þær 

nærri því í hvert sinn. 

 

Því má segja að í heildina hafi hátíðinni verið vel tekið. Það er þó áhugaverð uppgötvun 

að komast sjá hve erfitt er að vekja áhuga á verkum sem eru ekki íslensk eða tengd 

Íslandi á neinn hátt. Ef litið er á aðsóknina á erlend verk má greina að aðsókn á þau eru 

hlutfallslega mun minni en aðsókn á íslensk verk. Ástæðuna fyrir því er erfitt að gera sér 

grein fyrir, en það virðist vera hefðin á Íslandi að einstaklingar fara einungis á verk þar 
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sem þeir kannast við eða þekkja til einhverns sem tengist því. Í tengslum við viðtökur á 

hátíðinni er óhætt að segja að henni var vel tekið í fjölmiðlum en hins vegar hafi hækkun 

á miðaverði ekki verið vel tekið, þar sem hún var umtalsverð. Í tengslum við þessar 

skoðanir einstaklinga á hátíðinni er áhugavert að skoða svör einstaklinga innan 

sviðslistageirans um hátíðina og þróun hennar síðastliðin fimm ár.  

 

12. Áhrif artFart í íslensku sviðslistaumhverfi 
 
Hátíðir eru eins og list, það er ekkert fullkomið og það á ekki að vera þannig. Ragnheiður 
Bjarnarson ( munnleg heimild 8. nóvember 2010). 

 
 
12.1. Þátttakendur 

Þegar kemur að áliti um áhrif ártFart á íslensku sviðslistalífi er nauðsynlegt að leita álits 

og skoðunar einstaklinga sem tekið hafa þátt í hátíðinni síðastliðin fimm ár, sem og álits 

einstaklinga sem hafa fylgt hátíðinni eða stutt við hana með beinum eða óbeinum hætti. 

Sendur var spurningalisti til 20 einstaklinga sem annaðhvort hafa fylgst með hátíðinni 

vaxa og/eða tekið þátt á henni undanfarin fimm ár. Eftirfarandi aðilar samþykktu að taka 

þátt;  

 
Ragnheiður Skúladóttir 
Ragnheiður er deildarforseti leiklistardeildar Listaháskóla Íslands. Hún er einnig 
framkvæmdastjóri LÓKAL, alþjóðlegrar leiklistarhátíðar sem haldin er árlega á Íslandi.  
 
Jórunn Sigurðardóttir  
Jórunn er meðlimur í Áhugaleikhúsi Atvinnumanna. Hún hefur einnig um árabil starfað 
við Ríkisútvarpið og séð meðal annars um þætti líkt og Lostafulla listræningjann og 
leiklistarumfjöllun í Víðsjá.  
 
Heiðar Sumarliðason  
Heiðar útskrifaðist með BA gráðu í Fræði og framkvæmd frá LHÍ árið 2008 og 
útskrifaðist með MA gráðu í leikstjórn við East15 - Acting School í London árið 2009. 
Heiðar starfar sem leikstjóri, leikskáld og þýðandi jöfnum höndum. Hann samdi og 
leikstýrði Heteróhetjur: Með fullri virðingu fyrir Ashley Cole  á artFart 2007 og Rándýr 
eftir Simon Bowen á artFart 2009. 
 
Karl Ágúst Þorbergsson  
Karl Ágúst er með B.A gráðu í Fræði og framkvæmd frá Listaháskóla Íslands. Hann er 
einn af stofnmeðlimum artFart. Hann er meðlimur í sviðslistahópnum 16 elskendur sem 
hefur sýnt verkin Ikeaferðir og Nígeríusvindlið, en það síðastnefnda var sýnt í 
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Þjóðleikhúsinu og Lókal, við góðar undirtektir. Hann sá um málþing á artFart árið 2008 
og 2009.  
 
Eva Rún Snorradóttir 
Eva er listrænn stjórnandi sviðslistasýninga og lifandi innsetninga/uppákoma sem 
áhorfendur eru þátttakendur í. Hún útskrifaðist úr Fræði og framkvæmd árið 2008. Hún er 
einn af meðlimum Kviss Búmm Bang, sem sýndu Eðlileikana á artFart 2008 og hafa 
síðan þá sýnt verkið í Berlín. Einnig hefur hópurinn sýnt á Lókal og sviðslistahátíðinni 
Keðju í október 2010.  
 
Ólöf Ingólfsdóttir  
Ólöf stundaði nám í Myndlista- og handíðaskóla Íslands á árunum 1983 til 1987. Frá 
1989 til 1993 stundaði hún nám í dansi og kóreógrafíu í European Dance Development 
Center í Arnhem í Hollandi Ólöf starfrækir eigið dansleikhús, Ólöf danskompaní og hefur 
það flutt verk eftir aðra, Ólöf er einn af aðstandendum Reykjavík Dance Festival sem 
haldið hefur verið árlega síðan 2002. 
 
Karen María Jónsdóttir 
Karen María útskrifaðist úr Listaháskólanum í Arnhem sem dansari árið 1998. Hún hélt 
áfram í námi í dramatúrgíu við Háskólann í Amsterdam þar sem hún útskrifaðist með 
doktroal gráðu árið 2004 ásamt meistaragráðu í þverfaglegri listkennslu frá saman 
háskóla. Karen María var einn af stofnendum Dansleikhúss með ekka en með þeim og 
öðrum íslenskum og erlendum listamönnum hefur hún unnið að á þriðja tug sýninga. Hún 
hefur unnið að fjölbreyttu uppbyggingarstarfi á sviði listdans og er núna fagstjóri 
dansbrautar Listaháskóla Íslands og Formaður félags íslenskra listdansara. 
 
Hannes Óli Ágústsson 
Hannes útskrifaðist árið 2009 sem leikari frá Leiklistardeild Listaháskóla Íslands. Hann er 
einn af stofnmeðlimum artFart og starfaði við hátíðina 2006 - 2008. Hann hefur starfað 
sem leikari frá útskrift, meðal annars í verkinu Munaðarlaus og með Atvinnuleikhúsi 
Áhugamanna. Hann hefur tekið þátt í artFart sem leikstjóri og leikari, í verkunum Rándýr 
árið 2009 og Bubbi kóngur árið 2008.  
 
Hlynur Páll Pálsson  
Hlynur útskrifaðist af Fræði og framkvæmd árið 2009. Hann hefur leikstýrt tveimur 
sýningum á artFart; Ellý, alltaf góð árið 2009 og Fjöltengi árið 2010. Hann sýndi einnig 
verkið Homo Absconditus á Lókal árið 2009.  
 
Hjálmar H. Ragnarsson  
Hjálmar er rektor Listaháskóla Íslands. Hann starfaði áður sem tónskáld, kórstjóri og 
kennari. Hann hefur verið í forystu í félagsmálum listamanna um langt árabil og var 
forseti Bandalags íslenskra listamanna. 
 
Vala Ómarsdóttir  
Vala starfar sem sviðslistamaður í London og leggur nú stund á meistaranám í 
sviðslistum við Goldsmiths University í London. Hún er meðlimur í Bottlefed sem er 
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alþjóðlegur sviðslistahópur sem hefur sýnt á artFat árið 2009 og 2010. Hún er einnig 
stofnmeðlimur MADDID, sem kom og sýndi verk á artFart árið 2008.   
 
Kári Viðarsson 
Kári útskrifaðist frá Rose Bruford College árið 2009. Hann hefur starfað sem leikari í 
leikhúsi, leikið í kvikmyndum og auglýsingum og tekur einnig að sér leiklistarnámskeið 
fyrir alla aldurshópa. Hann er meðlimur í The Fiasco Division, tilraunaleikhúshóp sem 
sett hefur upp sýningar víðsvegar í Í Englandi, á Íslandi og í Noregi. Hópurinn sýndi á 
artFart árið 2008 og 2009.  
 
Ása Hauksdóttir  
Ása er leikkona að mennt. Hún er verkefnisstjóri Skapandi sumarstarfshópa sem 
starfræktir hafa við Hitt húsið.  
 
Sendur var spurningalisti á þessa aðila, sem þeir svöruðu og sendu tilbaka.  
 

12.2. Spurningar 

Eftirfarandi spurningar voru sendar á viðmælendur;  

1. Telur þú artFart mikilvæga í íslensku sviðslistaumhverfi?  
-af hverju / af hverju ekki?  
 
2. Telur þú artFart vera að sinna markmiðum sínum? ; ( að stuðla að nýsköpun og 
tilraunamennsku innan íslenskra sviðslista og að skapa grundvöll fyrir unga 
sviðslistamenn á íslandi) 
 
3. Finnst þér hátíðin hafa breyst á síðastliðnum fimm árum?  
-ef svo er, hvernig?  
-til hins betra eða verra?  
 
4. Telur þú hátíðina skapa tækifæri fyrir unga sviðslistamenn? 
ef svo er, hvernig? 
 
5. Hvert sérð þú hátíðina þróast í framtíðinni? 
 
6. Til þeirra sem hafa tekið þátt:  Hvaða reynslu telur þú þig hafa fengið með því að 
taka þátt í hátíðinni?  
 
Svör einstaklinganna verða nú tekin saman og álit þeirra dregið fram.  
 
12.3. artFart og mikilvægið 

Þegar svör þeirra við spurningunni Telur þú artFart mikilvæga í íslensku 

sviðslistaumhverfi? eru svör þeirra einróma, þar sem allir telja hátíðina mikilvæga og hafi 

spilað stóran þátt í listrænu ferli þeirra og þróun, líkt og Heiðar Sumarliðason segir; 
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Ég veit eiginlega ekki hvar ég væri eiginlega í dag án artfart, því þar tók ég mín fyrstu skref 
sjálfur utan veggja Listaháskóla íslands. Ég sá að fólk í kringum mig var að setja upp sínar eigin 
sýningar fyrir litla sem enga peninga og beið þá ekki boðanna og gerði það sama. Heiðar 
Sumarliðason (munnleg heimild 3. nóvember 2010). 

  
Kári Viðarsson er á sama máli og leggur áherslu á mikilvægi þess að geta komið sér á 

framfæri  
artFart hefur gefið mörgum listamönnum tækifæri á því að koma sér og sinni list á framfæri. 
Listamenn sem kannski hafa ekki átt í aðrar hátíðir eða hús að vernda. Þar af leiðandi gefst fólki 
tækifæri á að sjá hluti sem eru á grensunni. Kári Viðarsson (munnleg heimild 3. nóvember 2010). 
 
Einnig er minnst á mikilvægi þess að skapa tengsl við aðra listamenn;  
Sviðslistafólk sem er að stíga fyrstu skrefin í greininni hefur tækifæri til að hittast og eiga í 
samræðum um miðilinn. Þar spretta upp tengsl, gjarnan samstarf og sambræðingur við listafólk 
úr öðrum miðlum líka. Eva Rún Snorradóttir (munnleg heimild 4. nóvember 2010).  

 
Kolbrún Björt Sigfúsdóttir minnist á mikilvægi tilvistar hennar fyrir óþekkta listamenn, 

sem og mikilvægi þess að einstaklingar læri framkvæmd sjálfstæðra sviðslistaviðburða; 

 
Hátíðin er grundvöllur fyrir fólk sem annars fær hugsanlega ekki inni á listahátíðum, vegna 
fjárskorts eða reynsluleysis. Á artFart fær það að kynnast öðrum sviðslistamönnum, fær þjálfun í 
því að skipuleggja og setja upp sýningar og getur þannig undirbúið þátttöku í öðrum 
sviðslistaviðburðum, hér á landi eða annarsstaðar. Kolbrún Björt Sigfúsdóttir (munnleg heimild 
8. nóvember 2010).   

 
Ragnheiður Skúladóttir minnist á hátíðina í tengslum við mikilvægi þess að skapa 

grundvöll fyrir sviðslistamenn sem hafa lært erlendis, sem og að hátíðin sé vísir inn í 

framtíðina; 
Hátíðin gefur ávallt mynd af því hver viðfangsefni ákveðins hóps sviðslistafólks eru og er þvi vísir 
inn í framtíðina. Einnig hefur skapast þverfaglegur vettvangur fyrir ungt listafólk og tækifæri 
fyrir þá íslendinga sem lært hafa erlendis að gera listsköpun sína sýnilega og mynda tengsl við 
innlenda strauma. Ragnheiður Skúladóttir (munnleg heimild 8. nóvember 2010).  

 
Að mati Hannesar Óla Ágústssonar hefur hún skipt höfuðmáli í þróun grasrótar leiklistar 

á Íslandi: 

 
Þarna hefur myndast vettvangur þar sem ungir listamenn með áhuga á sviðslistum geta spreytt 
sig, bæði til að kynna sig sem listamenn og einnig gert tilraunir með formið, og stuðla þar með 
að nýbreytni sem og nýsköpun í listgrein sem að mörgu leyti hefur staðnað í gamaldags 
hugsunarhætti hér á landi. Hannes Óli Ágústsson (munnleg heimild 24. nóvember 2010).  
 
Einnig minnast einstaklingar á hve áhugavert eru samspil listgreina á hátíðinni; 
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Það einkennir hátíðina að mörg verkefnanna (ef ekki meirihluti) byggir á tengingum á milli 
greina, bæði innan leiklistar / danslistar, og á milli ólíkari listgreina. Hjálmar H. Ragnarsson 
(munnleg heimild 25. nóvember 2010). 

 
Mér finnst það líka vera styrkur hátíðarinnar að hún veitir öllum sviðslistum rými, sem örvar 
samtal ungra listamanna á breiðum grunni. Ólöf Ingólfsdóttir (munnleg heimild 4. nóvember 
2010).  

 
Því má áætla að hátíðin, að mati þessara einstaklinga, spili stórt hlutverk í þróun ungra 

sviðslistamanna. Hún skapar grundvöll fyrir unga listamenn sem hafa ekki í önnur hús að 

venda og skapar eins konar beinagrind fyrir sköpun verka þeirra. Einnig hefur hátíðin 

lærdómsgildi, þar sem listamenn læra hvernig ber að sjá um stjórnun listrænna atburða, 

og hvað ber að hugsa um við uppsetningu sviðslistaverka. Hún skapar einnig grundvöll 

fyrir einstaklinga sem lært hafa erlendis til að sýna sig og kynnast öðrum. Einnig er mikið 

um tilraunamennsku í verkunum og formum sem getur víkkað út listrænar hugmyndir 

listamannana og þannig stutt við listrænan þroska þeirra.  

 
12.4. artFart og markmiðin 

Þegar svör þeirra við spurningunni; Telur þú artFart vera að sinna markmiðum sínum?    

( að stuðla að tilraunamennsku og nýsköpun í íslenskum sviðslistum )  eru skoðuð, þá eru 

flestir einróma á því að svo sé. Hins vegar má einnig sjá áhugaverðar skoðanir varðandi 

þessi markmið. Velt er upp spurningu varðandi hvort að hægt sé virkilega að stuðla að 

tilraunamennsku;  
En það er spurning hvernig er hægt að hvetja til tilraunamennsku? Og gerir artFart það með því 
að hleypa mistilraunakenndum sýningum að? Eða þarf að meta það enn frekar hvernig hátíð 
artFart er? Og opna jafnvel fyrir enn meiri þátttöku gjörningalistamanna? Kolbrún Björt 
Sigfúsdóttir ( munnleg heimild 8. nóvember 2010). 
  
Einnig er velt upp þeirri hugmynd hvort að hægt sé bæði að hafa hátíðina opna og á sama 

tíma að halda úti ákveðnum markmiðum;  
Það gæti verið erfitt að samþætta þetta tvennt, þ.e. að hafa hátíðina opna fyrir allar hugmyndir 
(eins og hefur verið) og leggja áherslu á tilraunir og nýsköpun. En um leið og einhver nefnd fer 
að segja til um hvað sé tilraunagjarnt og hvað ekki þá er náttúrulega búið að setja ramma utan 
um hina æskilegu tilraun sem kannski er ekki eftirsóknarvert. Karl Ágúst Þorbergsson (munnleg 
heimild 11. nóvember 2010). 
 

Að mati Jórunnar Sigurðardóttur, þá hefur hátíðin fjarlægst upphaf sitt;  

 
Mér fannst hátíðin síðast vera að fjarlægjast grasrótina - það er svo skrítið eða ekki skrítið 
hvernig svona hátíðar reyna að þróast og verða alltaf fágaðri og þá um leið í raun fyrirsjáanlegri 
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og ekki eins spennandi fyrir þá sem eru að stíga fyrstu skrefin. Þá var návígið við Lókal 
leiklistarhátíðina ekki gott en hátíðirnar urðu að þessu sinni eins og of áþekkar. Jórunn 
Sigurðardóttir ( munnleg heimild 13.nóvember 2010).  

 
Því má segja að mestu leyti sé hátíðin að sinna markmiðum sínum innan íslensks 

sviðslistalífs. Hins vegar má velta fyrir sér hvort að hátíðin sé að reyna að sinna tveimur 

markmiðum sem þyrfti að aðskilja, það er annaðhvort að vera opin öllum, eða að velja 

inn sérstaklega verk sem eru með það að markmiði að víkka út hugmynd sviðslista. 

Einnig má velta upp þeirri spurningu hvort að hin upphaflega orka og markmið 

hátíðarinnar sem voru svo greinileg í upphafi hafi breyst eftir því sem hátíðin hefur 

stækkað orðið skipulagðari.  

 

12.5. artFart og þróunin 

Þar sem hátíðin hefur stækkað gríðarlega frá upphafi hennar, er áhugavert að skoða svör 

þeirra við spurningunni:  

Finnst þér hátíðin hafa breyst á síðastliðnum fimm árum?  

-ef svo er, hvernig?  
-til hins betra eða verra?  
 
Flestir eru sammála um að hátíðin hafi breyst mikið og bæði til batnaðar og líka til hins 

verra. Hátíðin er orðin stærra batterí og orðin betur skipulagt en það var fyrir nokkrum 

árum. Hins vegar eru vankantar á hátíðinni sem bent er á. Heiðar Sumarliðason, Hannes 

Óli Ágústsson og Hlynur Páll Pálsson minnast allir á miðaverð hátíðarinnar, en árið 2010 

var það samræmt.  
Mér þykir miðaverð hafa rokið upp úr öllu valdi og kaus ég hreinlega bara að láta margar 
sýningar s.l. sumar eiga sig, því ég taldi þær ekki líklegar til að vera peninganna virði. Ég held 
að það þurfi að huga mun betur að því hvaða sýningar eru verðlagðar hátt og passa upp á að 
staðlarnir sem séu notaðir til að ákvarða það séu ekki út frá lengd, heldur þurfi fleiri staðlar að 
koma inn í matið á því. Heiðar Sumarliðason (munnleg heimild, 3.nóvember 2010). 

 
Hærra miðaverð hefur einnig verið pínu fráhrindandi og mætti halda því meira í skefjum. Hannes 
Óli Ágústsson (munnleg heimild 24. nóvember 2010).  

 
Einhverrar óánægju gætti meðal þátttakenda vegna þess að miðaverð var miðlægt og stýrt af 
framkvæmdastjórn artFart. Hlynur Páll Pálsson (munnleg heimild 8. nóvember 2010).  

 
Einnig eru að finna efasemdir um listræna þróun hátíðarinnar.  
 
Ég velti því þó fyrir mér hvort að hátíðin þurfi kannski að marka betur stefnu sína hvað varðar 
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nemendaverk og verk frá útskrifuðum og/eða atvinnuhópum. Er hátíðin einungis fyrir fólk sem er 
enn í námi? Upphaflega var hún það en nú eru sífellt fleiri atvinnufólk að taka þátt, sem er ekki 
vont að mínu mati heldur held ég að hátíðin þurfi bara að taka það inn með einhverjum hætti. T.d 
að hafa tvískipt program. Eva Rún Snorradóttir (munnleg heimild 4. nóvember 2010). 
 
Helsta breytingin er að hún er fjölbreyttari, þ.e. hún inniheldur allt frá gjörningum til tiltölulega 
hefðbundinna barnasöngleikja. Það sem allir sem komu að fyrstu hátíðinni áttu sameiginlegt var 
að þeir höfðu nokkurnveginn sama grunnskilning á forminu, langaði að prófa svipaða hluti. Í dag 
koma þáttakendur víðar að, sem gerir það að verkum að þátttakendur geta lært meira af hver 
öðrum, kannski, en hátíðin er ekki jafn fókuseruð. Þú ert ekki mættur á sýningar hjá einni 
hreyfingu listamanna, þú ert komin á eitthvað allt annað. Ég veit ekki hvort það er gott eða slæmt 
Kolbrún Björt Sigfúsdóttir (munnleg heimild 8. nóvember 2010). 
  
Vissulega hefur hátíðin breyst og er það að mínu mati til hins betra. Hún byrjaði sem samansafn 
vina sem æfðu í sama húsi og aðilum tengdum þeim en hefur núna þróast yfir í skipulagðari og 
úthugsaðri atburð. Núna er hins vegar sá tíma sem mætti einmitt leggja mat á hátíðina og 
skipuleggja upp á nýtt t.a.m. varðandi val sýninga eða skýrari fókus, manifesto. Tilgangurinn 
með því væri að leiða til  frekari tilrauna til að þróa sviðslistaformið og ýta við og gera kröfur til 
listamannanna. Karl Ágúst Þorbergsson (munnleg heimild 11. nóvember 2010).  

 
Ragnheiður Skúladóttir minnist á þörfina til að skýra sýn hátíðarinnar vegna stærðar 

hennar;  

 
það sem stækkunin hefur í för með sér er þörf til að fókusera.  Ef taka á síðustu hátíð sem dæmi 
þá voru verkin mörg en vantaði etv meiri gæðastýringu.  Í því felst að sjálfsögðu fleira starfsfólk 
með meiri tíma þannig að það er spurning hvað hátíðin vill verða; stór, fjölbreytt hátíð sem hefur 
það að markmiði að gefa öllum sem vilja tækifæri til að koma verkum sínum á framfæri eða 
minni, fókuseruð hátíð með skýra listræna stjórnun. Báðir möguleikar fela í sér tækifæri 
Ragnheiður Skúladóttir (munnleg heimild 8. nóvember 2010).  
 
Karen María Jónsdóttir minnist sérstaklega á bilið sem hefur myndast á milli stjórnenda 

hátíðarinnar og listamannana;  

 
Hátíðin hefur þroskast. Hún er ekki jafn "óþekk" og hún var (sem er synd) þ.e. hún er miklu meira 
framleidd. Spurning hvort fjarlægðir meðal fólks (annarsvegar milli fólks milli verka og 
hinsvegar milli fólksins á gólfinu og fólksins á skrifstofunni) séu orðnar of miklar og vinni gegn 
þeirri greddu og óstjórn sem skapaði þann heillandi karkater sem artfart hafði en er svolítið búin 
að tapa. Spurning líka hvort "greddan og óstjórnin" var í raun sú hópdínamík sem skapaðist 
þegar hún var búin til, með því fólki sem bjó hana til, og "dó" þegar hópurinn óx út úr hátíðinni? 
Karen María Jónsdóttir (munnleg heimild 3. nóvember 2010).  
 

Því má segja að greinilegt er að viðmælendur telja ekki að hátíðin hafi breyst endilega til 

hins verra og telja hana enn mikilvæga íslensku sviðslistalífi. Þó er greinilegt að yfirstjórn 

til dæmis á miðaverði er ekki talin henta hátíðinni. Það má tengja þeirri hugmynd að 

hátíðin sé orðin of formleg og settleg og andinn sem einkenndi hana í upphafi, sé ekki 
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lengur til staðar. Greinlegt er að efast er um hvort að hátíðin eigi að vera jafn opin og hún 

er nú og að þurfi að hækkka gæðastjórnun hennar.  

 

12.6. artFart og listamennirnir 

Þegar svörin við spurningunum; Telur þú hátíðina skapa tækifæri fyrir unga 

sviðslistamenn? Og Hvaða reynslu telur þú þig hafa fengið með því að taka þátt í 

hátíðinni? eru skoðaðar er greinilegt að viðmælendur eru einróma um mikilvægi 

hátíðarinnar fyrir listamennina sjálfa. Þeir tala um að líta megi á hátíðina sem æfingavöll, 

þar sem listamennirnir fá tækifæri til að prófa sig áfram og hafa tækifæri til að mistakast 

og læra af þeim. Þeir telja hátíðina ótvíræðan stökkpall að fleiri tækifærum innan 

sviðslista. Einnig er minnst á að hátíðin sé hvetjandi fyrir ungt sviðslistafólk, þar sem hún 

veitir ákveðinn stuðning sem gott er að hafa þegar fyrstu sporin eru stigin. Minnst er á að 

tækifæri hátíðarinnar liggi í umgjörð hennar, þar sem til dæmis gagnrýnendur koma á 

sýningar sem og umfjöllun kemur um verkin í fjölmiðlum. Enn og aftur kemur fram að 

þessi hátíð er eina tækifærið fyrir ungt og óreynt sviðslistafólk til að koma list sinni á 

framfæri án þess að listamennirnir sjálfir þurfi ekki að framleiða sýninguna frá byrjun til 

enda hvað varðar kynningarstarf, húsakost og önnur hagnýt atriði. Einnig er minnst á hve 

auðvelt aðgengi er að hátíðinni, bæði fyrir áhorfendur og listamenn. Það er álit margra að 

á þessum fimm árum hefur vægi hennar vaxið í umræðunni á Íslandi og dregið þannig til 

sín nýja áhorfendur og listamenn. Margir telja mikilvægt að sýna verk sín innan ákveðins 

samhengis, stofnunar, eða fyrirbæris sem hefur meira vægi en ein sýning. Með því að 

tilheyra hátíðinni þýðir að tilheyra hóp og þannig stærra samhengi sem gerir það að 

verkum að verk listamannana öðlast vægi vegna markmiða hátíðarinnar og stöðu hennar í 

íslensku sviðslistalífi. Því er greinilegt að hátíðin hefur mikila þýðingu fyrir listamennina 

sjálfa.  

 

Það er því óhætt að segja að áhrif artFart séu ótvíræð. Hátíðin er mikilvægur partur af 

listrænum þroska sviðslistamanna sem eru að stíga út í atvinnulífið. Hins vegar er það 

greinilegt álit að hátíðin stendur á tímamótum og hún þarf að ákveða með sér hvort að 

hún telji best að vera opin hverjum sem er og þar af leiðandi hafa enga gæðastjórnun, eða 

að hefja listrænt val og þróa hana frekar áfram í þá áttina. Einnig er greinilegt að 
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upphaflegi andi hátíðarinnar er ekki lengur til staðar og má áætla hvort að hann hafi 

horfið með stækkun hennar. Allir einstaklingarnir eiga það þó sameiginlegt að vilja að 

hátíðin haldi áfram að vaxa og þroskast og sinna þessum hóp ungra listamanna, sem hefur 

hvergi annan samastað.  

 
 
13. Niðurstöður 

Að lokum má því draga saman eftirfarandi niðurstöður.  

Út frá skoðun á menningarlegu landslagi Reykjavíkurborgar er greinilegt að hátíðin hefur 

menningarlegt gildi fyrir borgina. Árið 2006 skapaðist hugsjón og hugmynd um að standa 

saman og gera unga sviðslistamenn sterkara afl. Styrkjaumhverfið var ekki hvetjandi og 

enginn grundvöllur var til staðar til að koma list sinni á framfæri fyrir unga 

sviðslistamenn. Hins vegar blómstruðu hátíðir helgaðar öðrum listgreinum en leiklist. 

Greinilegt var að til að öðlast það umhverfi sem þau óskuðu eftir og vildu vinna innan, þá 

þurftu þau að skapa það sjálf. Sviðslistahátíðin artFart, eini grundvöllurinn fyrir unga 

sviðslistamenn til að sýna sviðslistir varð til - og hefur verið til staðar síðan þá.  

 

Út frá hugmyndum Bordieu um menningarlegt gildi má lesa sem svo að með því að skapa 

viðburð sem hafði gildi, þá var ungum sviðslistamönnum gefið ákveðið vald innan 

sviðslistaheimsins. Það má segja að með sköpun hátíðarinnar hafi reglum hefðarinnar 

sem ríkti á Íslandi verið breytt. Þarafleiðandi breyttist sviðslistamenningin með komu 

artFart. Tilraunum og nýsköpun á sviði sviðslista á Íslandi var gefið aukið gildi og vægi í 

veröld þar sem hin ríkjandi hugmynd um leiklist fól í sér hefðbundnari hugmyndir en það 

sem artFart vildi standa fyrir. Áhugi áhorfenda og fjölgun listamanna sem sýna á henni 

hefur einnig gert það að verkum að hún hefur fest sig meira í sessi innan 

sviðslistamenningarinnar og þar af leiðandi sem viðburður með ákveðið gildi og vægi 

innan sviðslista á Íslandi.  

 

Út frá framkvæmd hátíðarinnar er hægt að sjá að verklag hennar hefur fengið að þróast 

náttúrulega frá upphafi hennar til dagsins í dag, í samræmi við hugsjónir hátíðarinnar í 

upphafi. Þegar hátíðin fór hins vegar að stækka og ábyrgð hennar fór að vera meira í 

samræmi við stækkun hennar, má segja að það hafi farið að bera á vandræðum í stjórnun 
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og þá sérstaklega í tengslum við lítið fjármagn og fáa starfsmenn, en einungis fjórir 

störfuðu við hátíðina árið 2010. Þá fór að bera á óvirkri stjórnun, sem má segja að hafi 

einkennt hátíðina árið 2010. artFart hafði þetta árið ekki heldur úr miklu fjármagni að 

moða. Reykjavíkurborg og Mennta-og menningarmálaráðuneytið styrktu hátíðina, en 

einnig var hún mjög háð styrkveitingu frá Kultur Kontakt Nord. Í júlí kom einnig í ljós að 

hátíðin var mun stærri en fjármagn hennar leyfði og þurfti því að skera mjög mikið niður 

hvað varðaði ýmsa þætti hátíðarinnar. Einnig varð að hækka og samræma miðaverð sem 

og að taka stærri skerf af listamönnunum en áður hafði verið gert.  

 SVÓT og PEST greiningar hjálpuðu til við að gera sér grein fyrir stöðu 

hátíðarinnar. Tækifæri líkt og að skapa tengslanet sem og að þróa hátíðina hefðu að öllum 

líkindum ekki komið í ljós, hefðu þessar greiningar ekki verið framkvæmdar. 

Greiningarnar aðstoðuðu við að setja markmið fyrir árið 2010 og við áframhaldandi 

undirbúning hennar. Ákveðið var að hafa þema í fyrsta sinn og varð fyrir valinu 

óhefðbundin rými. Markmið þess var að styrkja listræna sýn hátíðinnar til muna, sem og 

að bæta við fjölbreytileika hennar.  

 

Hvað varðar alþjóðlegt tengslanet hátíðarinnar þá stækkaði það mikið þetta árið. Góð 

tengsl sköpuðust við þrjár sviðslistahátíðir sem gegna svipuðu hlutverki á artFart, sem 

auðveldaði mikið dreifingu umsóknar um þáttöku erlendra verka. Þær voru Arena frá 

Þýskalandi, Junge Hunde frá Danmörku og ANTI frá Finnlandi, en listrænir stjórnendur 

ANTI og Junge Hunde komu og heimsóttu artFart. Í fyrsta skipti var einnig auglýst eftir 

erlendum verkum og var það mikið gleðiefni hve margir erlendir sviðslistamenn sóttu um 

og höfðu áhuga á að koma til landsins og sýna. Alls voru fjögur verk valin af listrænni 

nefnd til að koma til landsins. Þjrú verk komu og sýndu. Því er það greinilega mikilvægt 

að skapa sambönd í við unga og áhugaverða sviðslistamenn sem eru að skapa verk sem 

fyrirfinnast ekki hér á landi til að að víkka út hugmyndina um leiklist hér á landi. Mikill 

fjöldi innlendra verka sótti um árið 2010 en alls voru 21 innlend verk frumsýnd. Það er 

áhugavert að ef litið er á tegund verkanna má sjá að íslenskir sviðslistamenn eru nærri 

jafn öflugir hvort sem kemur að leiklist, danslist eða gjörningalist. Því má sjá að hátíðin 

hyllir því ekki einni sviðslist yfir aðra. Það er því ekki annað hægt að sjá en að sjá mikla 

grósku í heimi sviðslistanna hér heima og heiman.  
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Í tengslum við þema hátíðarinnar var mikill áhugi meðal aðstandenda artFart að þróa 

viðburði til að vekja athygli á sviðslist í óhefðbundum rýmum og út frá þeirri hugmynd 

varð til sérstök dagskrá, Reykjavík Public Space Programme sem innihélt vinnustofur, 

gestadvalir, málþing og sýningar. Sú dagskrá var áhugaverð tilraun, sem náði ekki alveg 

nógu langt út til sviðslistaheimsins og aðstandendur þess höfðu hugsað sér, þar sem ekki 

var mikill áhugi frá íslenskum sviðslistamönnum. Áhugaverð sambönd sköpuðust þó við 

listamenn á borð við norska leikhópinn Stellu Polaris og breska gjörningalistamanninn 

Richard DeDomenici sem komu til landsins í tengslum við dagskrárliðinn. Einnig var 

málþing dagskrárliðsins , Hvað er hátíð? vel lukkað. Þar fjölluðu listrænir stjórnendur 

Junge Hunde og ANTI um eðli hátíða. Vinnustofur Stellu Polaris, Richard DeDomenici 

og Ingu Marenar lukkuðust vel, þrátt fyrir að fleiri hefðu mátt taka þátt. Hið sama má 

segja um sýningu Stellu Polaris, en áætla má að um 500 manns hafi notið hennar á 

Menningarnótt. Því má segja að Reykjavík Public Space Programme hafi verið ágæt 

byrjun á verkefni sem vonandi heldur áfram að stækka og dafna og þróast í komandi 

framtíð. Hins vegar er greinilegt að það þarf að festa sig meira í sessi, til að vekja áhuga 

íslenskra sviðslistamanna.  

 

Þegar litið er yfir markaðsetningu og miðlunarleiðir hátíðarinnar er greinilegt að það var 

framkvæmt á sem hagkvæmasta máta fyrir hátíðina. Markaðssetning og miðlun á 

Internetinu var besta og skilvirkasta leiðin. Heimsóknir á heimasíðu hátíðarinnar sýna að 

mikill áhugi var fyrir henni og að fólk nýtti sér vefsíðuna óspart við að kynna sér verk. 

Einnig voru útvarps- og blaðamiðlar notaðir til að koma hátíðinni í miðlun til almennings 

og tókst það með ágætum. Prentun dreifildisins tókst vel og var greinilegt að fólki fannst 

gott að geta nálgast dagskrána ókeypis á prentformi. Útgáfa bæklings tókst hins vegar 

ekki eins vel, þar sem ekki seldist mikið af honum, auk þess sem hann innihélt mikið 

sömu upplýsingar og mátti finna á Internetinu og í dreifildinu sem var dreift ókeypis. 

Þrátt fyrir markmið um að kynna hátíðina fyrir ferðamönnum, þá tókst ekki að 

framkvæma það í ár, sem er miður. Einnig gafst ekki tími til að prenta boli með 

einkennismerki artFart. Heimildaöflun var að mestu leyti í formi ljósmynda, þar sem ekki 

var til fjármagn til að greiða fyrir upptökur á verkunum. Vefsíða er í vinnslu sem mun 

vera helguð Reykjavík Public Space Programme. Því má segja að markaðssetning og 
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miðlun hafi tekist með ágætum, en vegna stærðar hátíðarinnar, lítils fjármagns og fárra 

starfsmanna þá var ekki möguleiki að framkvæma allt sem stefnt var að og var því 

miðlunin ekki jafn fjölbreytt og hún hefði getað verið.  

 

Viðtökur á artFart 2010 voru góðar og frábær aðsókn var á hátíðina en alls mættu um 

3.500 manns. Hins vegar var hækkun á miðaverði ekki vel tekið af sviðslistamönnum. 

Góð aðsókn var á flest verkanna, en áhugavert var að erfitt er að vekja áhuga á verkum 

sem eru ekki íslensk eða tengd Íslandi á neinn hátt. Ef litið er á aðsóknina á erlend verk 

má greina að aðsókn á þau eru hlutfallslega mun minni en aðsókn á íslensk verk. 

Ástæðuna fyrir því er erfitt að gera sér grein fyrir, en það virðist vera hefðin á Íslandi að 

einstaklingar fara einungis á verk þar sem þeir kannast við eða þekkja til einhverns sem 

tengist því.  

 

Ef litið er á framkvæmd artFart 2010 í heild sinni má segja að hún hafi staðið undir 

væntingum hvað varðar menningarlegt gildi í íslensku sviðslistalífi. Hún skapaði tengsl 

við erlendar hátíðir og listamenn sem starfa á svipuðum grundvelli og artFart, hélt 

vinnustofur og fyrirlestra fyrir unga sviðslistamenn og hélt úti öflugri miðlun á verkum 

hátíðarinnar á vefsíðu hátíðarinnar og í fjölmiðlum. Einnig var mikil áhugi fyrir því að 

sýna á hátíðinni, bæði hérlendis sem og frá erlendum sviðslistamönnum. Verk á hátíðinni 

voru einnig fjölbreytileg og mátti finna allt frá tilraunakenndum gjörningum til 

hefðbundinna leikverka. Hins vegar hefur hátíðin stækkað gríðarlega. Það hefur gert það 

að að erfitt er fyrir aðstandendur hennar að sinna öllum hliðum hátíðarinnar af fullum 

krafti. Að sama skapi er það erfitt þegar fjármagn er ekki í samræmi við stærð 

hátíðarinnar. Hún þjónar þó enn, líkt og í upphafi hennar, sem grundvöllur fyrir unga 

sviðslistamenn til að stíga sín fyrstu skref og veitir þeim nauðsynlegt aðhald og aðstöðu 

til þess. Hins vegar er greinilegt að aðlaga þarf hátíðina að fjölda starfsmanna hennar og 

fjármagni. Umfang hennar er of stórt eins og stendur sem gerir það að verkum að óvirk 

stjórnun ríkir meðal starfsmanna hennar, sem mun ekki hjálpa til við þróun hennar í 

framtíðinni.  

 

Að mati einstaklinga innan sviðslistaheimsins á Íslandi er listrænt gildi artFart ótvírætt. 
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Þeir telja allir hátíðina mikilvægan partur af listrænum þroska sviðslistamanna sem eru að 

stíga út í atvinnulífið. Hins vegar telja þeir það greinilegt að hátíðin standi á tímamótum. 

Hún þurfi að ákveða með sér hvort að hún telji best að vera áfram opin hverjum 

sviðslistanemum og listamönnum sem er og hafa þar af leiðandi enga gæðastjórnun, eða 

að hefja listrænt val og þróa hana frekar áfram sem minni hátíð með skýra listræna sýn. 

Einnig er greinilegt að mati þeirra, að upphaflegi andi hátíðarinnar er ekki lengur til 

staðar og má áætla að hann hafi horfið með stækkun hennar. Það þarf þó ekki að líta á 

það neikvæðum augum, heldur er það einungis partur af þróun hennar. Allir 

einstaklingarnir eiga það þó sameiginlegt að vilja að hátíðin haldi áfram að vaxa og 

þroskast og að sinna þessum hóp ungra listamanna, sem hafa hvergi annan samastað í 

íslensku sviðslistalífi.  

 

 Niðurstaðan er því sú, út frá samfélagslegum og fræðilegum niðurstöðum, sem og 

framkvæmd hátíðarinnar árið 2010, að artFart hátíðin hefur ótvírætt menningarlegt gildi í 

íslensku sviðslistalífi. Hins vegar stendur hún á tímamótum. Hún þarf að aðlaga sig 

breyttum aðstæðum hvað varðar stærð og fjölbreytileika verka, svo að möguleiki sé á því 

að stjórna henni af bestu getu til að hún geti sinnt markmiðum sínum og markhóp af 

fullum krafti.  

 

Staða hennar er greinilega orðin sterk innan íslenskra sviðslista, hún á sinn samastað og 

það er vonin að hún haldi einungis áfram að þróast og verða sterkara afl í komandi 

framtíð. 

 

 
 

Leiklistin er dauð – lengi lifi leiklistin. 



  84 

Heimildaskrá 

 
ANTI. (e.d.). About us. Sótt 1. nóvember af 
http://www.antifestival.com/2010/eng/info/about-us/. 
 
Arena. (e.d.). The Festival. Sótt 26. október af http://www.arena-
festival.de/english/arena/festival.html. 
 
ARDictionary. (e.d,). Sótt 10. október af http://ardictionary.com/Value/247. 
 
Arnar Árnason. (2003, febrúar). Hvað er menning? Vísindavefurinn. Sótt 20. október 
2010 af http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=3156. 
 
artFart. (e.d.). Richard DeDomenici. Sótt 15. nóvember 2010 af http://www.artfart.is/. 
 
Auslander, P. (2008). Theory for Performance Studies. 2008. Oxon: Routledge.  
 
Ásgeir Blöndal Magnússon. (1989). Íslensk orðsifjabók. Reykjavík: Orðabók Háskólans. 
 
Bordieu, P. (1984). Distinction. A Social Critique on the Judgement of Taste.          ( 
Richard Nice þýddi). Bandaríkin: Routledge.  
 
Bordieu, P. (1996).  The Rules of Art. Genesis and structure of the literary field (Susan 
Emanuel þýddi). Cambridge: Polity Press.  
 
Bókmenntahátíð í Reykjavík. (e.d). Bókmenntahátíðin í Reykjavík 2009. Sótt 1. nóvember 
2010 af http://www.bokmenntahatid.is/Apps/WebObjects/SW.woa/wa/dp?id=728. 
 
Brook, P. (1990). The Empty Space. (3.útg). London: Penguin Books. 
 
BSÍ sýningarstaður á artFart.  (2010, 4. ágúst). Fréttablaðið, bls 28.  
 
Byrnes, William J. (2009). Management and the Arts. (4. útg). Amsterdam: Focal Press.  
 
Dansverk um reynslu kvenna af  heimsóknum til kvensjúkdómalækna. (2010, 14. ágúst). 
DV. Sótt 15. október af http://www.dv.is/frettir/2010/8/14/dansverk-um-reynslu-kvenna-
af-heimsoknum-til-kvensjukdomalaekna/. 
 
Dóri DNA leikur Mario í leit að týndu prinsessunni. (2010, 4. ágúst). Fréttablaðið, bls 
30.  
 
Dreyfus, H.L., Foucault, M. og Rabinow, P. (1983). (2. útg). Michel Foucault: Beyond 
Structuralism and Hermeneutics. Chicago: University of Chicago Press. 
 
Evrópa unga fólksins. (e.d.). Evrópa unga fólksins. Sótt 10. nóvember 2010 af 
http://www.euf.is/euf/ 



  85 

 
Evrópa unga fólksins (e.d.). Frumkvæði ungs fólks. Sótt 10. nóvember 2010 af 
http://www.euf.is/euf/Default.asp?ew_news_onlyarea=content1&ew_news_onlyposition
=978&cat_id=52821&ew_978_a_id=310647 
 
Forced Entertainment. (e.d.). About us. Sótt 25. nóvember 2010 af 
http://www.forcedentertainment.com/page/3009/About+Us+ 
 
Foucault, M. (1992). Michel Foucault – Philosopher (Timothy J. Armstrong þýddi). 
(2.útg). London: Harvester Wheatsheaf. 
 
Frá London og beint á Vakt. (2010, 5. ágúst). Fréttablaðið, bls 34.  
 
Gob Squad. (e.d.). About Us. Sótt 25. nóvember 2010 af 
http://www.gobsquad.com/about.php 
 
Guðmundur Egill Árnason. (2010, 30.júlí). Listasprenging á artFart í ár, listamenn 
hvaðanæva. Morgunblaðið. Sótt 14. október 2010 af 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1343048&searchid=660f3-664b-
ef7f5. 
 
Guðmundur Egill Árnason (2010, 12. ágúst). Mario Bros, gamanleikhús. Morgunblaðið. 
Sótt 14. október 2010 af 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1344463&searchid=660f3-664b-
ef7f5. 
 
Hitt húsið. (e.d.). Hópar 2010. Sótt 1. nóvember 2010 af  
http://www.hitthusid.is/category.aspx?catID=5388. 
 
Hugmyndahús háskólanna. (e.d.). Útgerð Hugmyndahúss háskólanna. Sótt 15. nóvember 
af http://www.hugmyndahus.is/frettir/nr/194 
 
Hugrún J. Halldórsdóttir. (2010, 11. ágúst). Leikritið Vakt frumsýnt. Morgunblaðið. Sótt 
14. október af 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1344415&searchid=660f3-664b-
ef7f5. 
 
Hugrún J. Halldórsdóttir (2010, 18. ágúst ). Það sem konur tala ekki um. Morgunblaðið. 
Sótt 14. október af 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1345210&searchid=660f3-664b-
ef7f5. 
 
Iceland Airwaves. (e.d.). History. Sótt af 2. nóvember 2010 af 
http://www.icelandairwaves.is/about/history/. 
 



  86 

Íslenska alfræðiorðabókin.(1990). Dóra Hafsteinsdóttir (ritstjóri).  Reykjavík: Örn og 
Örlygur.  
 
Junge hunde. (e.d). Junge Hunde. Sótt 1. nóvember 2010 af 
http://www.entrescenen.dk/jungehunde/. 
 
Karl Friðriksson og Jóhann Hreinsson. (2003). Verkefnastjórnun. Að gera hlutina á réttan 
hátt.  Reykjavik: Ásprent – Stíll hf. 
 
Kulturkontakt Nord. (e.d.). Hæfnisþróun. Sótt 10. nóvember 2010 af 
http://www.kulturkontaktnord.org/lang-is/menningaraaetlanir/lista-og-
menningaraaetlunin/haefnistroun. 
 
Lamont, M. og Lareau. A. (1988). Cultural Capital: Allusions, Gaps and Glissandos in 
Recent Theoretical Developments. Sociological Theory, 6(2), 153 – 168.  
 
Listaháskóli Íslands. (e.d.).  Leiklistar – og dansdeild. Sótt 1. nóvember 2010 af 
http://leiklistardeild.lhi.is/. 
 
Lókal. (e.d). Lókal 2010. Sótt 1. nóvember 2010 af http://www.lokal.is/Welcome.html. 
 
Magnús Þór Þorbergson.( 2006, 16. desember). Er breiðnefurinn spendýr? Morgunblaðið. 
Sótt 14.október 2010 af 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1119820&searchid=c95da-7869-
ef521. 
 
Minningarsjóður Margrétar Björgólfsdóttur. (e.d.). Minningarsjóður Margrétar 
Björgólfsdóttur. Sótt 1. nóvember 2010 af http://www.minningmargretar.is. 
 
Mörður Árnason. (2002). Orðabók Menningarsjóðs. Reykjavík: Edda.  
 
Norden. (e.d). Nordic Culture Fund. Sótt 20. nóvember 2010 af 
http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/areas-of-co-operation/performing-
arts. 
 
Norðurpóllinn. (e.d.). Um okkur. Sótt 1. nóvember 2010 af 
http://nordurpollinn.com/umokkur/. 

 
Orðabanki íslenskrar málstöðvar. (e.d.). Sótt 10. október af 
http://ordabanki.hi.is/wordbank/search. 
 
Prior, D., M. (2010, haust). Just Here and Now. Total Theatre Magazine . 22(03), 18-20.  
 
Quick MBA. (e.d.). Strategic Management. Swot Analysis. Sótt 13. nóvember 2010 af 
http://www.quickmba.com/strategy/swot/. 
 



  87 

Quick MBA. (e.d.). Stragegic Management. Pest Analysins. Sótt 13. nóvember 2010 af 
http://www.quickmba.com/strategy/pest/. 
 
Reykjavík Dance Festival. (e.d.). Um okkur. Sótt 1. nóvember 2010 af 
http://www.dancefestival.is/UmOkkur/. 
 
Reykjavíkurborg. (e.d.). Styrkúthlutanir menningar – og ferðamálaráðs. Sótt 1. 
nóvember af http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-3899/6588_read-
18594/6139_view-2571/. 
 
Richard DeDomenici. (2009, apríl). Richard DeDomenici: Gadfly, Trimtab, Qiopnunc. 
Sótt 19. nóvember af http://dedomenicitemporarywebsite.blogspot.com/. 
 
Roald Eyvindsson (2010, 3. ágúst). Kinnroðalaus umræða. Fréttablaðið, Allt, bls 1. 
 
Sara McMahon. (2010, 13. ágúst). Með tónlistina í ný rými. Fréttablaðið – Föstudagur. 
bls 4-5.  
 
Silja Aðalsteinsdóttir. (2010, 12 ágúst). Eins og Hollywoodkvikmynd –bara betra.  
Tímarit Máls og menningar. Sótt 17. október 2010 af http://tmm.forlagid.is/?p=2173. 
 
Silja Aðalsteinsdóttir. (2010, 15. ágúst). Nýgræðingar á Vakt. Tímarit Máls og 
menningar. Sótt 17. október 2010 af http://tmm.forlagid.is/?p=2177. 
 
Silja Aðalsteinsdóttir. (2010, 16. ágúst). Hin máttuga sagnalist. Tímarit Máls og 
menningar. Sótt 17. október 2010 af http://tmm.forlagid.is/?p=2182. 
 
Sirois, C.  (2000). Organic Management, Creating a Culture of Innovation. Toronto: 
Harper Collins. 
 
Skena Up. (e.d.). Profile. Sótt 26. október af http://www.skenaup.com/?cid=2,3 
 
Stella Polaris. (e.d.). About Stella Polaris. Sótt 20. nóvember 2010 af http://www.stella-
polaris.com/en/about-stella-polaris. 
 
Sweet and Tender. (e.d.). Georg Hobmeier. Sótt 5. janúar af 
http://www.sweetandtender.org/wiki/index.php?title=Georg_Hobmeier 
 
The Free dictionary. (e.d). Sótt 10.október af http://www.thefreedictionary.com/value. 
 
Theater in Iceland 2004- 2006. (2006). Greta María Bergsdóttir (ritstjóri).  Leiklistarráð 
Íslands og Mennta –og menningarmálaráðuneytið. Reykjavík: Prentmet. 
 
Tim Etchells. (e.d). Statement/CV. Sótt 25. nóvember 2010 af 
http://www.timetchells.com/statement-%10-cv/. 
 



  88 

Verk byggt á bréfaskriftum Antonins Artaud sett á svið. (2010, 12. ágúst). Fréttablaðið, 
bls 32.  
 
Visit Reykjavík. (e.d). Annual Events. Sótt 20. október 2010 af 
http://www.tourinfo.is/desktopdefault.aspx/tabid-2/22_view-115/ 
 
 
Heimasíður hátíða og skóla sem haft var samband við í tengslum við tengslanet 
artFart;  
 
- Absolut Fringe, Dublin; http://www.fringefest.com 
 
- Brighton Fringe Festival, Brighton; http://www.brightonfestivalfringe.org.uk/ 
 
- The Forest Fringe Festival, Edinborg; http://www.forestfringe.co.uk/ 
 
- London Contemporary Dance School, London; http://www.theplace.org.uk/ 
 
-The Royal Scottish Academy of Music and Drama, Glasgow; http://www.rsamd.ac.uk/ 
 
 
Heimasíður listamanna og hópa sem haft var samband við í tengslum við Reykjavík 
Public Space Programme; 
 
Corali; http://www.corali.org.uk/ 
 
Erna Ómarsdóttir; http://www.ernaomarsdottir.com/ 
 
Forced Entertainment; http://www.forcedentertainment.com/ 
 
Forkbeard; http://www.forkbeardfantasy.co.uk/ 
 
Georg Hobmeier;   
http://www.sweetandtender.org/wiki/index.php?title=Georg_Hobmeier 
 
Gjörningaklúbburinn; http://www.ilc.is/ILC/index.html 
 
Gob Squad; http://www.gobsquad.com/ 
 
Ólafur Elíasson; http://www.olafureliasson.net/ 
 
Phil Smith; http://www.misguide.com/ 
 
Ragnar Kjartansson; http://www.cia.is/People/Artists/About/ragnarkjartansson 
 
Richard DeDomenici; http://www.dedomenici.co.uk/ 



  89 

 
Roto Zsa Zsa; http://www.rotozaza.co.uk/home.html 
 
Station House Opera; http://www.stationhouseopera.com/ 
 
Third Angel; http://www.thirdangel.co.uk/ 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Fjárhagsáætlun artFart 2010 
 Raunverð Sparnaður 

Erlendir listamenn     
Stella 137676   
Richard 45535   
Jesper 37388   
Johanna 62400   
Katze und krieg 0 100000 
      
Samtals: 282999   
      
Húsnæði     
Sýningarrými     
Útgerðin 200000   
Norðurpóllinn 245000   
Ármann 0   
      
Gistirými     
Hótel 0 36480 
Leiga 0 10000 
Íbúð  Stella 87150 20000 
skrifstofa 20000   
      
Samtals: 552150   
      
Tæki     
ljós 155000   
hljóð 55000   
Drapperingar 0 30000 
Myndvarpi 0 20000 
Dúkateip 20000   
Samtals 230000   
      
Markaður     
Hvíta Húsið 100000 250000 
Hildur Hermans 30000   
prentun 200000   
Samtals: 330000   
      
Rekstur     
Miðasala 120000   
Sími 0 20000 
Tilfallandi 150000   
Samtals 270000   
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Heimildarskráning     
Ljósmyndun 0 75000 
Upptaka 0   
      
Samtals 0   
      
Annað     
Sviðsmunir 35000   
Entertainment 200000   
Bílaleigubílar 140633   
Samtals 375633   
      
      
Reglusett     
Phil Smith 28000  
Samo  20000  
George 20000  
Artfart gestir 2000  
Gob 28000  
      
Samtals 98000  
      
Workshop greiðslur     
Richard 97000   
Stella Polaris 217000   
      
Gestadvalir 210000   
      
Samtals:  524000   
      
      
Samtals gjöld 2662782   
      
Samtals sparnaður 541480   
      
Innkoma     
KK Nord (85%) 1400000   
RVK  500000   
Menntam.ráðun 300000   
Innkoma 275000   
Vodafone 150000   
Samtals 2725000   
      
Staða í sept 2010 62.218   
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Verk á artFart 2010 
 

1. Erlend verk 
 
Katze und krieg - Before we die 
Listamaður/hópur: Katze und krieg ( Julia Dick og Katharina Sandner) 
Land: Þýskaland 
 

Við undirbúum sjálfa okkur til að sigra lífið í síðasta skiptið. Spurningin er; hvað vil ég í 
rauninni gera við líf mitt, verkefmið; hvað er hægt að gera hér og nú? Höfundarnir og 
flytjendurnir hafa áhuga clashinu á milli leikræns raunveruleika 

 og hversdagslífs. Þær skapa leiklist þar sem lífið flæðir áfram á hversdagslegan hátt. Í 
hverri sýningu er tuttugu manneskjum boðið inn í strætisvagn sem mun accompany ferð 
Katze og Krieg í gegnum borgina. Þær munu umbreyta hversdagslegu lífi í sitt leiksvið 
með því að revolting gegn rútínunni.  
 
Verkið er skapað í samstarfi við Festival Arena for the Young Arts og styrkt af Stiftung 
Braunschweigischer Kulturbesitz 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Anna Asplind -  Dancewalks 

Höfundur: Anna Asplind 
Land: Svíþjóð 
 

Upplifðu Reykjavík með mp3 spilaranum þínum.�Núna er tækifærið til að upplifa eitthvað 
sem þú hefur aldrei upplifað áður. Gakktu um Reykjavík með fyrirmælum frá MP3 
spilaranum. Dancewalks veltir upp spurningunni hvað er hægt að gera innan borgarrýmis 
og hvaða hegðun er leyfileg í almenningsrýmum. Með borgina sem tæki og upphaf 
innblásturs, hefur einföld ganga þróast yfir í dansupplifun. 

Það er ekki nauðsynlegt að vera dansari, það er ekki til rétt eða rangt, þú dansar eftir þínu 
höfði.�Möguleiki er á því að fara í gönguna í hóp eða einn, hvenær sem þér hentar. 

Farðu á upphafsstaðinn, ýttu á play, hlustaðu á leiðbeiningarnar og leyfðu þér að fljóta 
inn í heim hreyfinga, forms og tónlistar                                                                                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarah Hopfinger - Small is Beautiful                                                                                               

Höfundur: Sarah Hopfinger                                                                                                                                
Land: Skotland                                                                                                                                                
Flytjendur: Sarah og Val Hopfinger 

Mig langar að fara aftur á upphafsreit, til náttúrunnar, þaðan sem ég kom frá, til mömmu 
minnar, til þess að fæðast, að verða ástfangin og til aldanna í vatninu. 
Hér má finna móður og dóttur, vængi úr pappa, lítinn skóg, hobbita fætur, týndan hval og 
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persónur úr Hringadróttinssögu. 

Small is Beautiful er einlægt og skondið verk sem reynir að finna von í heimi sem er 
stöðugt meir og meir úr tengslum við manneskjurnar. 

Sarah Hopfinger er breskur leikhúslistamaður sem hefur það að markmiði að skapa verk 
sem eru aðgengileg, ögrandi og full af von.                            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Amber Hickey - Pick/Touch/Smell 

Hópur/listamaður: Amber Hickey                                                                                                   
Land: Bandaríkin 
Um verkið:  

Pick/Touch/Smell (Val/snerting/lykt) er beinskeytt og náið verk sem þreifar á spennunni 
milli fullkomnunar og veruleika, frumsköpunar og áskapaðra eiginleika, viðkvæmni og 
styrks. Þetta er fyrsta verk í þríleik sem rannsakar grunnstoðir hinnar kvenlægu 
upplifunar og eru áhorfendur, ásamt listamanninum þátttakendur að sköpun verksins. 

Amber Hickey er margmiðlunarlistamaður sem starfar í Zürich. Hún er útskrifuð með BA 
í Contemporary Performance Practice programme frá Royal Scottish Academy of Music 
and Drama.                                                                                                                             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bottlefed Ensemble - Pure Pleasure Seekers 

Hreyfing, rými, ljós, einfaldleiki og sælgæti – það er það sem við bjóðum upp á … Við 
munum búa til umhverfi þar sem fólki er boðið að kanna hvað veitir því ánægju sem 
áhorfendur. Að upplifa sælu er huglægt og mismunandi hvað sæla er hjá hverjum og 
einum. Sem áhorfandi, hvenær upplifir þú vellíðan eða vanlíðan? Hvar liggja mörkin þar 
á milli? Með verkinu veitum við áhorfandanum tækifæri til þess að skoða sín mörk. 

Bottlefed er sviðslistahópur sem vinnur á alþjóðlegum grundvelli en er með rætur sínar í 
London. Síðasta verk hópsins Hold Me Until You Break vann verðlaun dómnefndar fyrir 
besta verkið í Sophiensaele í Berlin (100Grad Berlin Festival, 2010).                                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fimbulvetur - Upphrópanir 

Upphrópanir er verk í stöðugri vinnslu og endurmati. Efnistök verksins eru 
bréfasamskipti franska leikarans, leikstjórans, rithöfundarins og heimspekingsins Antonin 
Artaud við marga af hans samtíðarmönnum og konum. Meðal annarra André Breton, 
leiðtoga súrrealistahreyfingarinnar og Jacques Riviére ritstjóra Nouvelle Revue 
Française. Einnig eru notaðar hljóðupptökur af viðtölum og ræðum fólks á borð við 
Lacan, Sartre og Derrida. Þjakaður veltir hann fyrir sér þeim röddum sem hann heyrði 
meðan hann gekk í gegnum eigin dauða og spyr ,,tilheyra raddir þeirra sem ég heyrði, 
lifandi eða dauðum”? 

Aðstandendur: Mischa Twitchin og Guðmundur Ingi Þorvaldsson                                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Íslensk verk 

Leikhópurinn AMMA  - Vakt                                                                                                                                                

Leikritið Vakt er tvíleikur og fjallar um hina klassísku spurningu um hvað felst í 
hugmyndinni um réttlæti og hvernig ófyrirséðir atburðir geta umbylt lífi fólks á 
svipstundu. Tveir læknar lenda í að standa frammi fyrir vandamáli sem engin Wikipedia-
grein um siðferði getur hjálpað þeim að leysa og allar hugmyndir um rétt og rangt virðast 
sveipaðar móðu. En önnur málefni á borð við hlutverk fjölmiðla, South Beach Hotel, 
samfélagslega ábyrgð og kaffi koma einnig við sögu. 

Höfundur: Halldór Armand Ásgeirsson                                                                                       
Leikarar: Einar Aðalsteinsson og Hera Hilmarsdóttir                                                           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anna María Tómasdóttir - True Love 

Hann er með augu eins og Brad Pitt í Legends of the Fall, bringu eins og Gerard Butler í 
P.s. I Love You, hann er suðrænn og seiðandi eins og Gael García Bernal. Hann er 
dimmur og dulrænn eins og Robert Pattinson. Hann er hávaxinn eins og Russel Crowe. 
Hann er blíður og brothættur eins og James McAvoy í Atonement. Hann er heitur eins og 
McSteamy í Grey’s. Hann er ríkur eins og Mr. Big. Hann er handlaginn eins og Aidan í 
Sex and City.  Hann er harður eins og Bruce Willis. Hann er skoskur eins og Ewan 
McGregor. Hann grætur eins og Johnny Depp. Hann er hetja eins og James Bond. Hann 
er draumaprinsinn. 
 
Höfundur og flytjandi: Anna María Tómasdóttir 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Árni Kristjánsson - Ekkert merkilegt svo sem     
 
Einleikurinn fjallar um gamlan mann sem Árni, flytjandi verksins, kynntist síðasta sumar 
í norska bænum Bergen. Árni vann á skammtímavistun og endurhæfingardeild á 
sjúkraheimili fyrir gamalt fólk. Gamli maðurinn hafði verið svo óheppinn að detta heima 
hjá sér. Gamalt fólk á það til að detta. Þessi gamli maður lá á eldhúsgólfinu án þess að 
nokkur kæmi honum til bjargar í mánuð og þrjá daga. þegar honum var svo loksins 
bjargað trúðu læknar ekki sögunni hans. Síðasta sumar í Bergen fékk Árni að kynnast 
ráðgátu gamla mannsins. En líka lausninni. Á tæpum klukkutíma tekst  
verkið á við raunveruleika gamals fólks með alvarlegum en hugljúfum hætti. 
 
Á meðan fréttir af heiminum fylla loftið af harmleikjum, hvíslar hrjúf rödd með sjálfri 
sér: Æ, þetta er ekkert merkilegt svosem.                                                                                                         
 
Höfundur og flytjandi:  Árni Kristjánsson    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                  
Nemendur dansdeildar LHÍ - Stuttmyndakvöld 
 
Stuttmyndir eftir dansnemendur Listaháskóla Íslands. Mjög fjölbreytilegar myndir og 
allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi.  
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Aðstandendur: Ásrún Magnúsdóttir, Berglind Pétursdóttir, Kara Hergils Valdimarsdóttir, 
María Þórdís Ólafsdóttir, Rósa Ómarsdóttir, Þyrí Huld Árnadóttir      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                
Dans á rósum - Mario Bros  
 
Mario og Prinsessan eru sífellt að lenda í vandræðum.Við lítum inn þegar Mario vaknar 
og uppgötvar að það er búið að ræna prinsessunni hans enn og aftur. Hann ákveður að 
takast á við þetta grafalvarlega vandamál með aðstoð bróður síns, Luigi og tjá þeir 
bræður baráttu sína með dansi og söng. MARIO BROS er sýning fyrir alla fjölskylduna. 
þú færð að taka þátt með því að syngja með í viðlögum, hlæja dátt og klappa mikið.  
Hugmyndasmíð: Íris Stefanía Skúladóttir, Rósa Rún Aðalsteinsdóttir og Búi Bjarmar 
Aðalsteinsson  
Danshöfundur: Rósa Rún Aðalsteinsdóttir                                                                                
Leikstjórn: Íris Stefanía Skúladóttir    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                     
Fjöllistahópurinn KÁV - Hvernig var þinn dagur?                                                                    
 
Lifandi stuttmynd.  
Oft á tíðum koma upp atvik snemma á morgnana sem setja ef til vill allan daginn úr 
skorðum. Hvernig ætla ég að takast á við daginn?  
Hvernig ætlar áhorfandinn að fara í gegnum minn dag?  
 
Höfundar: Ásta Margrét Jónsdóttir, Kara Hergils og Vala Gestsdóttir     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                      
Homo Ludens - Fjöltengi 
 
Tilveran er endurspeglun á því sem við teljum hana vera. Við hugsum, þess vegna erum 
við. Við tengjum, þess vegna skiljum við. Tengingarnar eru óreiðukenndar, hvorki 
reglulegar né línulegar. þær spretta hver af annarri upp úr engu og öllu í kringum okkur, 
líkt og engifer með sinn óútreiknanlega vöxt. það vex í allar áttir ólíkt trénu, sem stefnir 
ávallt upp. Tengingar engifersins eru allrahanda. Eftir því sem tengingunum fjölgar, eykst 
skilningurinn og endar óhjákvæmilega í allsherjar uppljómun mannkyns. Er sýningin 
byrjuð?  
 
Leikstjórn: Hlynur Páll Pálsson                                                                                                    
Handrit: Homo Ludens                                                                                                            
Tónlist:Gunnar Karel Másson                                                                                                            
Lyrík: Ragnar Ísleifur Bragason                                                                                   
Aðstoðarleikstjórn: Ásdís Þórhallsdóttir                                                                                   
Flytjendur: Ásrún Magnúsdóttir, Aude Maina Anne Busson, Ingibjörg Huld 
Haraldsdóttir, María  
Þórdís Ólafsdóttir, Oddur Júlíusson, Ólöf Haraldsdóttir, Ragnheiður Harpa Leifsdóttir, 
Ævar Þór Benediktsson                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                 
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HNOÐ - SNOÐ 
 
Læknadrama í fyrsta skipti á íslensku leiksviði. Sing-along væntanlegt.  
Sviðslistahópurinn HNOÐ sérhæfir sig í íslenskum dansi. Stúlkurnar stunda nám við 
dansdeild LHÍ og P.A.R.T.S. í Brussel.  
 
Verkefnið er styrkt af Evrópu Unga Fólksins  
Höfundar: Ásrún Magnúsdóttir, Berglind Pétursdóttir, Rósa Ómarsdóttir, Védís 
Kjartansdóttir  
Tónlist: Swords of Chaos                                                                                                          
Búningar: Gígja Ísis Guðjónsdóttir          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                      
No Perfect Moment, move your Spirit now 
 
Verkið er byggt á danstækninni Passing Through eftir David Zambrano. Verkið er byggt 
á strúkteruðum spuna þar sem dansararnir hafa það að leiðarljósi að geta aðlagast 
kringumstæðum eins hratt og hugsanlegt er. Ekki bíða eftir rétta augnablikinu. þú verður 
að nota það sem þú hefur, hvar sem þú ert, þegar þú ert þar. Lifðu núna!  
 
Dansarar: Inga Maren Rúnarsdóttir og Paula Lamamie 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                   
Ingi Hrafn Hilmarsson - In the beginning     
 
Leikverkið In the Beginning fjallar það um sköpun mannsins. Leikverkið er afar 
myndrænt og með því að nota myndlíkingar sem leikararnir skapa á sviðinu er 
áhorfandinn leiddur áfram og ímyndunarafl hans virkjað. Í túlkun verksins er líkaminn 
hlutgerður og mikið lagt uppúr líkamstjáningu. Leikverkið er án orða. 
 
Höfundur og flytjandi: Ingi Hrafn Hilmarsson og Kane Husbands    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                            
Kammersveitin Ísafold - Spektralhátíð      
 
Allt er tíðni. Við sjáum mismunandi liti og skynjum mismunandi hljóð vegna þess að 
tíðni þeirra er ólík. Heil tónlistarstefna er tileinkuð tíðnipælingum og hljóðeðlisfræði, 
Spektralstefnan. Kammersveitin Ísafold hefur fengið til liðs við sig nokkra fremstu 
vídjólistamenn ungu kynslóðarinnar. Þeir hafa unnið vídjóverk við tónverk 
Spektralstefnunnar. Tónlistin verður flutt við vídjóverkin. Úr verður tilraunakennd 
upplifun á hljóðum og myndum.  
 
Tónlistarmenn: Daníel Bjarnason, hljómsveitarstjóri, Elfa Rún Kristinsdóttir, Helga Þóra  
Björgvinsdóttir, Þórunn Ósk Marinósdóttir, Margrét Árnadóttir, Gunnlaugur Torfi 
Stefánsson, Melkorka Ólafsdóttir, Grímur Helgason, Ella Vala Ármannsdóttir, Ari 
Hróðmarsson, Kjartan Guðnason, Hrönn Þráinsdóttir og Nína Hjördís Þorkelsdóttir  
Myndlistarmenn: Una Lorenzen, Hentrik Linnet, Ingibjörg Birgisdóttir, Sara 
Gunnarsdóttir, Anne Harild    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                     
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The Mighty Night Warriorz - Er þetta raunverulegt?   
 
Verkið byggist á því að tengja ein fjölförnustu gatnamót miðbæjarins, Ingólfstræti & 
Bankastræti. Með því að notast við litríka þræði og bönd verður til óákveðið mynstur yfir 
og í kringum vegfarendur miðbæjarins. Dansararnir munu klæðast litríkum búningum 
sem fanga athygli bæjarbúa þar sem þeir vefa ímyndaðan himin sem tengir götuhornin 
saman. Verkið er unnið í samstarfi við danshópinn Uppsteyt.  
 
Höfundar og flytjendur:  Lilja Björk Haraldsdóttir,  Tinna Guðlaug Ómarsdóttir og 
Rebekka Louder, Auður Ragnarsdóttir,  Unnur Ósk Stefánsdóttir og Katrín Þóra 
Sigurbjörnsdóttir                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
P.A.R.T.S. in Pieces - “Triple bill” 
 
-Melkorka Sigríður Magnúsdóttir - Take it Away –a quartet for a female dancer 
and three microphones                                                                                                                                            
“I seem to be making a solo, I seem to be the only character in my own movie”. 
Dansleikur sem  
fæst við raunveruleikafælni, einmanaleika og samskiptahæfni.                                                       
Þakkir: Wim Vandekeybus og Valdimar Jóhannsson.  
 
-Boglárka Börcsök - Discounts  
Það er algeng staðhæfing að dansarar kunni bara að telja upp að átta. Í nýjasta verki sínu 
gerir Boglarka tilraun til að afsanna þá staðreynd.  
Mentor: Alix Eynaudi  
 
-Nestor García Diaz - The Secret for a Meaningful Piece                                                           
Nestor langaði alltaf til að vita hvernig dansverk lítur út að innanverðu. Svo hann ákvað 
að opna það og sá að þar var ekkert. Verk um skilning og skilningsleysi á dansi þar sem 
notast er við táknkerfi, tilvísanir og sýningarhæfni til að varpa ljósi á formið.  
Mentor: Femke Gyselinck                                                                                                                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Shakespeare í stykkjatali                                                                       
 
Verkið er hluti af B.A. verkefni Hrefnu Lindar Lárusdóttur í bókmenntafræði við Háskóla 
Íslands. Sýningin er afrakstur rannsóknar þar sem er leitast við að skoða spennuna milli 
líkama og orðs. Spurningum, s.s. um hvaða áhrif líkaminn hefur á orðin, er velt upp. 
Tilraun er gerð til að skapa sögu, tengsl og sýningu án þess að textinn stýri framvindu 
verksins. Leikhópurinn The Shakespeariment vinnur með texta úr nokkrum verkum 
Shakespeares, þar sem spunavinna er miðlægur þáttur ferlisins. Afraksturinn er sýndur í 
Crymo gallerí og verður húsið opið gestum og gangandi. Auk þess verður hægt að 
skyggnast inn í vinnuferlið út frá ljósmyndum, vídeóinnsetningum og myndlist.  
 
Þáttakendur:  Hrefna Lind Lárusdóttir. Annetta Rut Kristjánsdóttir.    
Anna Þórhildur Sæmundsdóttir. Gísli Björn Heimisson. Halla Norðfjörð Guðmundsdóttir. 
Magnús Örn Sigurðsson.Kristín Rós Birgisdóttir, Alexandra Andradóttir, Alda Marín 



  99 

Kristinsdóttir, Bergrún Íris Sævarsdóttir, Hafsteinn Þráinsson, Ellen Ragnarsdóttir       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   
Blóðeik 
 
Blóðeik er rauðleitur rekaviður. Sagt var að ef slíkur viður var notaður í skip taldi 
þjóðtrúin að það myndi farast. Talinn manndrápsviður. Þar sem viðurinn veltist um í 
flæðarmálinu er sem penna sé lyft af blaði. Lína hefur verið dregin milli staða, milli fólks 
og frásagna. Með rekavið að vopni hegg ég í minn eigin knérunn og rannsaka þessar 
tengingar og frumsöguleg gildi þeirra. Rekinn er manngerður með hreyfingum en á móti 
hlutgerist listamaðurinn og höggmyndarlegir eiginleikar hans afhjúpast.  
 
Höfundur og flytjandi: Sigurður Arent Jónsson   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                         
I’m a Cop   
 
I’m a Cop er saga um mann sem er sérstaklega umhugað um hvernig hann er séður af 
öðrum. Tilvistarkreppa, valdsýki, löngunin að vera ,,Einhver” og eiga einhvern að eru 
meðal þema sem eru tekin fyrir í þessari ákveðnu skopstælingu af Hollywood löggunni. 
Verkið unnið eftir devised aðferð og var skapað útfrá rannsóknarvinnu höfundar um 
status.  
 
Höfundur og flytjandi: Smári Gunnarsson  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Just here!          
 
Persónulegt rými er það svæði sem hver einstaklingur lítur á sem sitt eigið. Innrás inn í 
þetta rými veldur oft óþægindum, reiði eða kvíða. Þetta er þó einstaklingsbundið og 
viðbrögð við slíkri innrás fara eftir því hver það er sem stendur á bak við hana. Í 
sýningunni er skoðað hvernig er hægt að færa okkar innra rými út í hið leikræna rými.  
 
Mig langaði að tjá eitthvað sem ég gat ekki tjáð með orðum. Eitthvað sem ég varð 
nauðsynlega að segja, en gat það ekki með orðum. Þetta eru tilfinningar, spurningar. 
Sem ég get ekki svarað.  
-Pina Bausch 
 
Höfundur: Snædís Lilja Ingadóttir  
Flutt af: Snædís Lilja Ingadóttir, Ravien Van den Hil, Sandra Gísladóttir og Brynjar Ingi 
Unnsteinsson                                                                                                                                 

Leikhópurinn Sýnir - Allir komu þeir aftur                                                                                             

Í verkinu mætast nútíð og fortíð í umgjörð náttúruaflanna. Verkið gerist í smáþorpi í 
litlum dal þar sem áfall hefur dunið á þorpsíbúum.  
 
Leikstjóri: Aldís Davíðsdóttir                                                                                                    
Leikarar: Aðalheiður Gunnarsdóttir, Auður Ingólfsdóttir, Margrét Þorgeirs, Erna Björk 
Hallbera Einarsdóttir, Erla Steinþórsdóttir, Elva Dögg Gunnarsdóttir, Guðmundur 
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Auðunsson, Hafsteinn H. Sverrisson, Kristinn Ágústsson, Kristín Rós Birgisdóttir, Kristín 
Rós Kristjánsdóttir, Nanna Gunnarsdóttir, Ólafur Helgason, Sara Blandon      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Málþing - Hvað er hátíð? 
Með Jesper De Neergaard, Johanna Tuukanen og Ragnheiði Skúladóttur 
Þrír mikilsvirtir stjórnendur norrænna hátíða munu ræða efni sem varða 
spurninguna; Hvað er hátíð? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fyrirlestur - Did Priya Pathak Ever Get Her Wallet Back? 
Richard Dedomenici mun kynna hin vinæla fyrirlestur sinn um hið flókna samband sitt 
við verkin sín og lögregluna. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vinnustofa - Inga Maren Rúnarsdóttir 
Inga Maren mun halda vinnustofu þar sem unnið verður með tækni David Zambrano. 
Hún hefur nýlokið námskeiði í heimsfrægu danstækni Zambranos; Flying Low og 
Passing Through. Þessar vinnustofur munu bjóða upp  á spennandi tækifæri fyrir dansara, 
danshöfunda og listamenn sem vilja víkka út hinn listræna og tæknilega ramma sinn. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vinnustofa - Richard DeDominici 
DeDomenici mun halda vinnustofu þar sem hann mun kynna þáttakendum hennar fyrir 
anarkó – súrrealísta viðhorfi sínu til þess að skapa lifandi viðburði fyrir almenningsrými. 
Þáttakendum verður boðið að skapa viðburði með Domenici, sem verður sýnt í 
almenningsrýmum í kringum Reykjavík við lok vinnustofunnar. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vinnustofa – Stella Polaris 
Reykjavík Public Space Programme býður Íslendingum upp á að taka þátt í fjögurra daga 
vinnustofu með þessum ótrúlega hóp. Í vinnustofunni verður farið í fimleika, söng, dans, 
grímuleik, brúðuleik, svo dæmi sé nefnt. Þátttakendum vinnustofunnar er einnig boðið að 
taka þátt í sýningu þeirra The Dream of the Shaman sem verður sýnt á Menningarnótt. 
Ekki er skilyrði að hafa þjálfun í leiklist, en nauðsynlegt er að þáttakendur séu í góðu 
líkamlegu ásigkomulagi, eldri en 16 ára og tilbúnir til að syngja og hreyfa sig. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Saga artFart 2006 - 2009 

 
2006 

 
Fyrsta artFart hátíðin var haldin sumarið 2006 í húsi Ó. Johnson og Kaaber 
verksmiðjunnar við Sæbraut. Sjö hópar tóku þátt og samanstóðu þeir af 19 leiklistar-og 
dansnemum. Hátíðin var haldin í tíu daga í ágúst og mættu tæplega 1.000 manns á 
sýningarnar. Móttökurnar voru vonum framar og minntist Ragnheiður Skúladóttir á 
verkefnið sem eitt af áhugaverðustu listaatburðum ársins í ársuppgjöri Víðsjár.  
 
 

Dagskrá 2006: 
 
Leikhópurinn B8 - Íslensk fyndni lol djók  
Tilraunakenndur grínkabarett 
 
Höfundur og leikstjóri: Árni Kristjánsson 
Leikendur: Erlingur Grétar Einarsson, Árni Kristjánsson og Benedikt Karl Gröndal 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Brite Theater - Kjöt  
Konur lykta best á 14. degi tíðahrings, náttúran hefur ekkert með ást að gera. Hún er 
aðeins ímyndun. Tímaþjófur í samfélagi sem leitast við hagkvæmni. Það eina sem gildir 
er líkamleg hrifning og kynlíf þar af leiðandi. Það er kominn tími til að eyða 
tímaþjófinum og hlýða kalli náttúrunnar. En hættum við einhverntíma að leita að frekari 
nánd? Er nóg að fullnægja frumhvötunum þegar við getum ekki hrist af okkur óttan við 
að deyja ein? 
 
Leikstjórn: Kolbrún Björt Sigfúsdóttir 
Leikarar: Guðrún María Jónsdóttir, Hildur Friðriksdóttir, Hjörtur Jóhann Jónsson, Jóna 
Svanlaug Þorsteinsdóttir 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Leikhópurinn ELA – Lebanon is a good place for rebirth  
Leikhópurinn ELA samanstendur af tveimur stjórnendum, Karli Ágústi Þorbergssyni, 
listnema, og Friðgeir Einarssyni, listnema, sem og hreyfanlegum fjölda leikara, 
myndlistamanna, tónlistamanna og annara velunnara. ELA hefur það að meginmarkmiði 
að setja upp sýningar sem storka ákvarðaðri og trénaðari formgerð samtímaliklistar og 
þróa formgerð sem hefur þýðingu/ býr til merkingu í hverfulu borgarasamfélagi okkar 
tíma. ELA hefur engan áhuga á meistaraverkum. ELA hefur engan áhuga á tvívíðum 
sjónarhornum og 'góðum' vinnubrögðum. ELA vill nothæfar nýjungar. ELA telur að 
leiklistin sem stofnun innan samfélagsins, sem útvörður íslenskrar menningar og 
fjárstyrktur miðill sé ekki fullnýttur sem samfélagslegur og menningarlegur 
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brennipunktur. ELA einsetur sér að ganga ekki að neinu vísu þegar kemur að leiklist, 
þ.m.t. ofangreind yfirlýsing. 
 
Verkefnið var styrkt af Nýsköpunarsjóði ungra námsmanna.  
 
Höfundar og leikstjórar: Karl Ágúst Þorbergsson og Friðgeir Einarsson 
Leikarar: Anna Þóra Jónsdóttir, Hannes Óli Ágústsson, Friðgeir Einarsson, Karl Ágúst 
Þorbergsson, Hilmar Jónsson og fleiri 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Íslenska hreyfiþróunarsamsteypan - Meyjarheftið  
Nýtt íslenskt dans-og leikhúsverk sem fjallaði um raunveruleikasjónvarp, ævintýri og 
ábyrgð manneskjunnar í samfélaginu. 
 
Verkefnið var styrkt af Ungu fólki í Evrópu, Íslandsbanka og Sparisjóði Reykjavíkur og 
nágrennis. 
 
Danshöfundur: Íslenska hreyfiþróunarsamsteypan 
Dansarar: Ásgerður G. Gunnarsdóttir, Katrín Gunnarsdóttir, Ragnheiður S. Bjarnarson, 
Melkorka S.  Magnúsdóttir og Vigdís Eva Guðmundsdóttir 
Tónlist: Páll Ragnar Pálsson 
Búningar: Harpa Einarssdóttir 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Saga Sigurðardótir - Billy Boy  
Dansverk um einmanaleikann 
 
Dansari og danshöfundur: Saga Sigurðardóttir 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sarent - RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:No Subject  
Verk unnið út frá tölvupóstum og endursvörum og skriffinnsku 
 
Höfundur, leikstjóri og leikari: Sigurður Arent Jónsson 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vér morðingjar - Penetreitor  
Er hægt að fá ást og umhyggju með ofbeldi og hótunum? 
Penetreitor er leikrit eftir Skotann Anthony Neilson sem fjallar m.a. um geðhvarfasýki, 
meðvirkni, einelti, stjórnun og stjórnleysi og kúgun.  
Penetreitor er rannsóknarverkefni Vér Morðingja og Hugarafls sem sett var upp í Klink 
og Bank sumarið 2005 og naut gríðarlegra vinsælda.  
Verkefnið var styrkt af Nýsköpunarsjóði Námsmanna. 
 
Leikstjóri: Kristín Eysteinsdóttir 
Leikarar: Jörundur Ragnarsson, Stefán Hallur Stefánsson og Vignir Rafn Valþórsson 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2007 
 
Árið 2007 var bryddað upp á nýjungum. Auk nýrra dans- og leiksýninga voru haldnir 
málfundir um stöðu sviðslista á Íslandi þar sem tóku þátt ungir sviðslistamenn sem ræddu 
um sköpunarferli verka. Einnig var vinnustofa í samstarfi við Reykjavík Dance Festival 
sem var stjórnað af einum fremsta dansara og danshöfundi Íslands á erlendum vettvangi, 
Ernu Ómarsdóttur og dansaranum Damien Jalet. Einnig tóku ekki einungis dans-og 
leiklistarnemar þátt, heldur einnig myndlistarmenn voru með lifandi viðburði og 
gjörninga. Hátíðin þetta árið var haldin í Smiðjunni, leikhúsi leiklistardeildar 
Listaháskóla Íslands en einnig voru sýningar í Tjarnarbíói, á götum borgarinnar og 
afrakstur vinnustofunnar var sýndur á Reykjavík Dance Festival. Aðsókn var mjög góð 
og sóttu hátíðina um 1.200 manns. Hún hlaut styrk frá Minningarsjóði Margrétar 
Björgólfsdóttur að upphæð 300.000 kr.  
 

 
 

Dagskrá 2007: 
 
GO&CO - fusionconfusion 
Leikverk/performance/dansverk byggt á grískri goðsögu um uppruna ástarinnar í 
heimunum og hvernig henni farnast í nútímanum. Sambræðingur undir áhrifum frá hinu 
japanska Butoh, hinu Artaudíska leikhúsi grimmdarinnar og póstmódernísku leikhúsi. 
 
Höfundur og leikari: Guðmundur Kristinn Oddsson 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Heiðar Sumarliðason - Heteróhetjur (Með fullri virðingu fyrir Ashley Cole) 
Heteróhetjur (með fullri virðingu fyrir Ashley Cole) er tragikómísk leiksýning sem gerist 
í heimi ensku úrvalsdeildarinnar. Dularfull barmey á VIP svæði skemmtistaðar í London 
leiðir okkur inn í heim hinna ríku og frægu. Þar verðum við vitni að undarlegu sambandi 
knattspyrnumannana Ashley Cole og William Gallas. Í verkinu er fjallað um ástina, 
sambönd manna, frægðardýrkun og baráttuna við að fá að vera maður sjálfur án þess að 
eiga það á hættu að það hafi alvarlegar afleiðingar í för með sér. 
 
Höfundur og leikstjóri: Heiðar Sumarliðason 
Aðalhlutverk: 
Ashley Cole: Hilmir Jensson 
William Gallas: Hilmar Guðjónsson 
Barmey: Þórunn Arna Kristjánsdóttir 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Íslenska hreyfiþróunarsamsteypan - Best 
Verkleg hugleiðing um danslistina. Er nóg að vera góður - eða verður maður að vera 
bestur?  



  104 

Verkið er verklegur hluti rannsóknarinnar; Hver er staða danslistarinnar á Íslandi? sem 
unnin var með styrk frá Nýsköpunarsjóði ungra námsmanna. 
 
Höfundar: Ásgerður G. Gunnarsdóttir og Vigdís Eva Guðmundsdóttir 
Dansarar: Ásgerður G. Gunnarsdóttir, Melkorka S. Magnúsdóttir og Vigdís Eva 
Guðmundsdóttir 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Októberhópurinn - K-tína 
 
Lifandi viðburður í umsjón myndlistarkvenna, 12 tímar af gjörningum og lifandi 
viðburðum, list stundarinnar.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Saga Sigurðardóttir - Skemmtið ykkur! 
Langtíma danssýning þar sem þol dansarans er rannsakað í rými teknótónlistar og 
klúbbamenningar. Stanslaus dans í 3 tíma. 
 
Hugmyndasmiður og dansari: Saga Sigurðardóttir 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sigurður Arent Jónsson - Mótmælir! 
Hugmyndafræði mótmæla rannsökuð og skoðuð í formi gjörnings.  
 
Hugmyndasmiður og leikari: Sigurður Arent Jónsson 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vér Morðingjar - Bubbi kóngur 
Margir kannast við verkið Bubbi kóngur úr frá frægri uppsetningu Herranætur á því frá 
árinu 1969 en þá lék Davíð Oddsson hlutverk Bubba, hinn valdasjúka og geðbilaða kóng 
sem svífst einskis til að hrifsa sér völd í ríki sínu. Síðan eru liðin mörg ár og tekur þessi 
nýja uppsetning upp þráðinn í dag, 38 árum eftir að Bubbi flúði út úr leikritinu og tók 
völd á Íslandi. Heimurinn sem við mætum er fullur af heimsins ósóma, heimur þar sem 
algjört virðingarleysi ríkir og allir eru tilbúnir til að svíkja og pretta til að svala eigin 
græðgi.  
 
Höfundur:  Alfred Jarry  
Uppsetning: Vér morðingjar 
Ábyrgðamenn; Vignir Rafn Valþórsson og Hannes Óli Ágústsson 
Leikarar; Hannes Óli Ágústsson, Lilja Nótt Þórarinsdóttir, Vignir Rafn Valþórsson, 
Stefán Hallur Stefánsson, Davíð Guðbrandsson, auk fjölda annara leikara, dansara og 
listamanna 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vinnustofa - "Unborn" 
Vinnustofa sem stjórnað var af Ernu Ómarsdóttur og Damien Jalet, þar sem unnið var út 
frá verkinu Unborn sem þau sömdu árið 2006. Verkið var rannsakað með um 20 
þáttakendum út frá  hugmynd um lifandi skúlptúra. 
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Útkoman var sýnd á Reykjavík Dance Festival í september 2008 
 
Stjórnendur: Erna Ómarsdóttir og Damien Jalet 
Þátttakendur: Hannes Óli Ágústsson, Lára Jóhanna Jónsdóttir, Lilja Nótt Þórarinsdóttir, 
Hilmar Jónsson, Ásgerður G. Gunnarsdóttir, Vigdís Eva Guðmundsdóttir, Katrín Dagmar 
Beck, Katrin Inga, Guðmundur Kristinn Oddsson, Árni Kristjánsson, Melkorka S. 
Magnúsdóttir, Ragnheiður S. Bjarnarson og Margrét Áskelsdóttir. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Samyrkjar - Moment Seen  
Dansverk sem er byggt á einstaklingum hópsins og þeirra persónueinkennum. Verkið 
endurspeglar vinnu hópsins í sumar, hvernig ólíkur hópur fólks finnur sér leið til að vera 
saman. Hvaða fólk er þetta? Velja þau að vera saman eða eru þau hér af einskærri 
tilviljun? Einnig er velt upp spurningum á borð við; hver er staða einstaklingsins innan 
hópsins? Hvert er mikilvægi þess að tilheyra hópi til þess að geta skilgreint sína eigin 
persónu? Endurskilgreinum við okkur sjálf út frá öðru fólki og þáttum í okkar umhverfi, 
eða erum við alltaf eins? 
 
Verkefnið var unnið í samstarfi við Hitt húsið og styrkt af Evrópu unga fólksins, Norræna 
Menningarsjóðnum, Menningarsjóði Íslands og Finnlands, Sænsk-Íslenska 
samstarfssjóðnum, Minningarsjóði Margrétar Björgólfsdóttur og Félagi íslenskra 
hljómlistamanna.  
 
Höfundar og dansarar: Ásgeir Helgi Magnússon, Guðrún Óskarsdóttir, Inga Maren 
Rúnarsdóttir, Jaana Kovanen, Maryam Nikandish og Stina Nyberg 
 
Tónlist: Ingimar Andersen, Jóhannes Þorleiksson, Kristján Tryggvi Martinsson, Leifur 
Gunnarsson og Magnús Tryggvason Eliassen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Málfundur - Tilraunir í listum: Menningarlegar rýmishugsanir í 
póststrúktúralískum heimi 
Málfundur um tilraunir í listum og hlutverk þeirra í pósmódernískum heimi.  
 
Stjórnandi: Karl Ágúst Þorbergsson 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2008 
 
Árið 2008 voru færri, en stærri leik-og dansverk á hátíðinni og í fyrsta skipti var boðið 
upp á leiksýningar frá Bretlandi. Öll voru verkin uppfærslur á nýjum verkum. Hátíðin var 
aftur haldin í Smiðjunni, innan leiklistardeildar Listaháskóla Íslands en sýningar voru líka 
á götum bæjarins og einnig fór ein sýning fram í bílferð. Meðal viðburða þetta árið voru 
nýtt íslenskt leikverk eftir Símon Birgisson í leikstjórn Þorleifs Arnarssonar og nýtt 
dansverk eftir Íslensku hreyfiþróunarsamsteypuna. Hátíðin tókst vel og mættu um 800 
áhorfendur. 
 

Dagskrá 2008: 
 
A Robot Video Teatro - The Real Jarvis Lewis Experience  
Staðbundin spunasýning þar sem áhorfendur kynnast Jarvis Lewis, uppgjafanemanda sem 
er fastur í sýnum lygavef sem hann byrjaði að spinna eftir að hafa fallið þrisvar á 
inntökuprófi í lögfræði, hann missir tök á raunveruleikanum og kemur sjálfum sér í slæm 
mál. Leikritið skrifar hann svo sjálfur til að koma sannleikanum um málið á framfæri.  
Verkið er absúrd gamanleikur sem sýnir líf eins manns frá tveim hliðum: hans eigin hlið 
og áhorfandans.  
 
Höfundar og leikarar: Kári Viðarsson og Alexander Graham Roberts 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 A Robot Video Theatro - Superhero Frenzy 
Áhorfendur taka þátt í leik sem byggist á því að þáttakendur taka að sér hlutverk 
ofurhetju sem hefur það verkefni að bjarga 8 mannslífum á um klukkustund. 
 
Stjórnendur: Alexander Roberts og Kári Viðarsson 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ástbjörg Rut Jónsdóttir - Augna-blik 
Dansleikhúsverk þar sem unnið var með  lífsreynslur, litlar sem stórar og velti hópurinn 
fyrir sér hvernig þær eiga þátt í að móta persónuleika okkar og upplifanir. 
 
Stjórnandi: Ástbjörg Rut Jónsdóttir  
Þátttakendur: Katrín Dagmar Beck, Lára Jóhanna Jónsdóttir, Hilmir Jensson og Kolbeinn 
Arnbjörnsson 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinn fátæki armur Stúdentaleikhússins - Vituð ér enn, eða hvað? 
Hver er tilgangurinn með því að finna tilgang? Er nokkur tilgangur með því sem við 
gerum eða er tilgangsleysið allsráðandi? Í sýningunni Vituð ér enn eða hvað? koma 
nokkrir núverandi og fyrrverandi meðlimir Stúdentaleikhússins saman og vinna "devised" 
sýningu upp úr vangaveltum sínum um tilgangsleysi.  
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Aðstandendur sýningarinnar stunda nú leiklistarnám víðsvegar í heimunum, bæði hér 
heima, í Kanada, Bretlandi og Noregi.  
 
Leikstjórn: Tryggvi Gunnarsson  
Höfundur: Hinn fátæki armur stúdentaleikhússins 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Íslenska hreyfiþróunarsamsteypan - DJ Hamingja 
Dansverk sem horfist í augu við einveruna í sínum margvíslegum myndum. Inniheldur 
samhæfðar hreyfingar, 28 stuttermaboli og fimm manneskjur. Hvernig á að teygja sig út 
til fólks án þess að missa jafnvægið? Getum við haldið partíinu gangandi, eða er tími til 
að fara heim? 
Verkið er unnið af hópnum í sameiningu en tónlistin er eftir Benjamin Dousselaere 
 
Verkefnið var styrkt af Reykjavíkurborg og Ungu fólki í Evrópu 
Hópurinn var tilnefndur til Grímuverðlaunanna 2009 sem danshöfundur ársins fyrir 
verkið. 
 
Danshöfundur: Íslenska hreyfiþróunarsamsteypan 
Dansarar: Ásgerður G. Gunnarsdóttir, Katrín Gunnarsdóttir, Vigdís Eva Guðmundsdóttir, 
Melkorka S. Magnúsdóttir og Ragnheiður S. Bjarnarson 
Tónlist: Benjamiin Dousselaere 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kreppuleikhúsið - Vinir 
Leikritið Vinir fjallar um vináttu en á fátt sammerkt með sjónvarpsþáttunum Friends. 
Þrjár manneskjur hittast og fara gegnum þokur og elda fortíðar og það er enginn 
framhaldsþáttur. Það er engin björgunarsveit sem reddar málum. Leyndarmál 
fortíðarinnar og raunveruleiki raunveruleikans. Persónur og leikendur halda að þeir deili 
hvorutveggja en... hve áreiðanlegar eru minningar um minningar? Viðar, María og 
Sigurður, voru eitt sinn bestuvinir en hafa misst trúna á að hægt sé að bjarga heiminum. 
Til að lifa af þurfa þau að horfast í augu við leyndarmálið sem batt endi á vináttu þeirra.  
 
 
Höfundur; Símon Örn Birgisson  
Leikstjóri: Þorleifur Örn Arnarsson 
Leikarar: Þórunn Arna Kristjánsdóttir, Vignir Rafn Valþórsson og Walter Geir Grímsson 
Búningar; Judith Amalia 
Leikmynd: Hlynur Páll Pálsson 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Maddit Theater Company - Maddit? 
Maddid Theatre Company sviðsetti verkið í fyrsta skipti í London vorið 2007.  
Tilgangurinn með þeirri uppsetningu var sá að skilgreina listrænt tungumál hins nýja 
leikhóps. Á þeim tíma sem liðinn er frá fyrstu sýningu, hefur Maddid þróast yfir í að vera 
manifestó hópsins sjálfs. Verkið breytist og þróast á sama hátt og við sjálf. Verkið er því í 
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sífelldri vinnslu og fær aldrei að taka enda. Innri barátta Maddidar og þörf hennar til að fá 
aðra til að setja sig í hennar spor er um leið skoðun okkar á því hvernig við vinnum í 
samsettum (devised) leikhúsverkum og verkum í vinnslu. Maddid, persónan sem við 
sjáum á sviðinu, reynir að finna leiðir til að tjá hugsanir sínar og tilfinningar, en á sama 
tíma er hún verk í vinnslu og er pirruð yfir að vera ófullgerð, hafa ekki möguleika á að 
vera pússluð saman....leist....tilbúin til að vera endurtekin.   
 
Maddid: Vala Ómarsdóttir  
Framleiðsla: Mari Rettedal og Jordi Serra  
Sviðsmynd og listræn hönnun: Jordi Serra  
Texti: Isla Gray  
Gestaleikstjórn: Ástþór Ágústsson og Gael Le Cornec  
Búningar og Förðun: Sian-Estelle Petty  
Tónlist: Steindór Ingi Snorrason 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Snæbjörn Brynjarsson - Uppljómunin 
Verkinu mætti helst lýsa sem samblöndu af Hellisbúanum og The Excorcist. Í því eru 
áhorfendur teknir í rússíbanaferð gegnum draumóra og martraðir nútímans, og inn í hina 
einu sönnu rökréttu framtíð.  
 
Höfundur og leikari: Snæbjörn Brynjarsson  
Leikstjóri: Árni Kristjánsson  
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2009 
 
artFart var haldin í fjórða skiptið frá 1-31 ágúst. Hátíðin var sú stærsta til þessa, en 26 
verk tóku þátt. Haldin voru þrjú málþing sem var stjórnað af Mishca Twitchin, 
Karmenlara Ely og Karli Ágústi Þorbergssyni út frá spurningunni: Er eitthvað eftir að 
gera tilraunir með?/ Is there anything left to experiment with? og vinnustofa sem 
stjórnuð var af Bottlefed Company frá London. Hátíðin hafði aðsetur í nýju leikhúsi í 
miðbæ Reykjavíkur, Leikhús batteríinu en sýningar fóru fram um alla Reykjavík; í 
heimahúsum, í Hugmyndahúsi háskólanna, í kirkjugarðinum við Suðurgötu og á götum 
miðborgarinnar. Hún spannaði því allt frá Grandagarði í Reykjavík upp í Elliðadal. 
Metþáttaka var á hátíðina í ár og alls sóttu 2.920 manns hana. Hún hlaut styrk frá 
Reykjavíkurborg, að upphæð 270.000.  
 
 

Dagskrá 2009: 
 
Bottlefed Ensemble - Hold me until you break  
 “Hold Me Until You Break'”er spunnin sýning um ást og sambönd, þar sem leikarar, 
lifandi tónlist, hönnun og lýsing gegna jafn mikilvægum hlutverkum. 
Grundvallarhugmyndin á bak við vinnuna snýst um örþreytu leikaranna, sem kallar fram 
raunverulegar tilfinningar sem þeir finna í augnablikinu. Verkið sækir styrk sinn jafnt í 
síbreytileika mannlegra tilfinninga sem og spuna. Það getur ekki verið sett inn í fyrirfram 
ákveðinn ramma - ekki frekar en ástin eða manneskjan sem maður elskar; sem bæði 
þróast og taka breytingum með tímanum. 
 
Leikarar: Ástþór Ágústsson, Agnes Brekke, Shu-Yi Chin, Rebeca Fernandez Lopez, 
Catherine Lake, Tom Mitchell, Vala Ómarsdóttir og Irene Wernli 
Leikstjórn: Kathrin Yvonne Bigler 
Tónlist: Kobayashi (Philipp Moll - Double bass & Lawrence Williams - 
Electronics/saxophone) 
Búningar: Natasa Stamatari 
Ljósahönnuður: Marco Antoni Cifre Quatresols 
Sviðsmynd: Micha Macher 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
The Fiasco Division - Ósýnileikarnir 
Gagnvirkur leikur í boði The Fiasco Division þar sem þátttakendur gerast keppendur í 
fimm ósýnilegum keppnisgreinum sem fara fram á fimm leikstöðum í miðbæ 
Reykjavíkur. Markmið Ósýnileikanna er að gera þátttakendum kleift að taka þátt í 
spennandi og skemmtilegri keppni sem einnig kemur til með að virka eins og 
einhverskonar hálf-sýnilegt götuleikhús í gegnum þátt njósnara/dómara og annarra 
ósýnilegra aukaleikara. 
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Njósnari/dómari fyrlgir hverjum keppanda eftir á Ósýnileikunum eftir og gefur stig 
samkvæmt fyrirfram ákveðnu stigakerfi. 
 
Stjórnendur: Kári Viðarsson og Alexander Roberts 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
The Fiasco Division - Super Hero Frenzy 
Gagnvirkur leikur þar sem þátttakendur gerast ofurhetjur sem ferðast milli átta staða í 
miðbæ Reykjavíkur í þeirri von að bjarga manneskjum úr "lífshættulegum aðstæðum". 
Hver þátttakandi (eða lið) kýs sér aðstoðarhetju (sidekick) sem fylgir þátttakendum í 
gegnum leikinn og sér til þess að ekkert fari úrskeiðis í hamaganginum. 
Leikarar fara með hlutverk fórnarlamba, aðstoðarhetja og annarra aukaleikara. 
 
Stjórnendur: Kári Viðarsson og Alexander Roberts 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Brite Theater - Það dansar enginn við sjálfan sig 
Það dansar enginn við sjálfan sig er sjónræn upplifun, byggð á reynslu Y-kynslóðarinnar 
af tíunda áratugnum sem mótaði hana. Þessi áratugur einkenndist af bið. Bið eftir 
einhverju stóru; bið eftir því að tíminn byrjaði aftur að líða með eðlilegum hætti. 
Brite Theater samanstendur af sex listamönnum sem ýmist eru leikaramenntaðir eða 
menntaðir í Fræði og framkvæmd í Listaháskóla Íslands. Þeir leiða hér saman hesta sína 
til að finna það sem sameinar kynslóðina sem þeir eru fæddir í og endurskapa tímann sem 
virtist ekki líða. 
 
Verkefnið var styrkt af Ungu fólki í Evrópu 
 
Leikstjórn: Kolbrún Björt Sigfúsdóttir 
Leikarar: Erlingur Grétar Einarsson, Hilmir Jensson, Kolbrún Björt Sigfúsdóttir, 
Snæbjörn Brynjarsson, Svandís Dóra Einarsdóttir, Þorbjörg Helga Þorgilsdóttir. 
Búningar: Þorbjörg Helga Þorgilsdóttir 
Leikmynd: Hilmir Jensson 
Dramatúrg: Snæbjörn Brynjarsson 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
The Fiasco Division - We are the Sleepyheads 
Þegar rómantískur byltingarsinni kemst í kynni við þrælkunarbúðir þar sem öryggisfíkn 
og ofríki harðstjóra hafa svipt fangana allri von um frelsi ákveður hann að nú sé nóg 
komið. Mörkin milli draums og veruleika eru óskýr en breytingar liggja í loftinu, og eftir 
diskó, byrstingar og byltingu stendur spurningin eftir: gerðirst einhverntímann eitthvað? 
We are the sleepyheads veltir upp spurningum um frelsi í heimi ekki svo langt frá okkar 
eigin og spyr hvort að möguleikinn á breytingum sé fyrir hendi. 
We are the Sleephyheads var valið úr hópi 60 verka sem framlag Rose Bruford College 
til BAC Graduates festival í september 2009. 
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The Fiasco Division er fimm manna listahópur úr Rose Bruford College's European 
Theatre Arts BA. Þau eru alþjóðlegur fjöllistahópur sem leggur sig fram við að skapa ný 
framúrskarandi verk með virðingu fyrir hefðum. 
 
Meðlimir The Fiasco Divison eru Alexander Roberts, Anna Zehentbauer, Kári Viðarsson, 
Lauren McCullum og Stephanie Thorpe 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hnoð - Snoð 
Þær munu alls ekki fara yfir strikið. 
Þær munu kannski kyngja (stoltinu). 
Þær munu ekki dansa. 
En þær munu þó syngja. 
 
Flytjendur: Ásrún Magnúsdóttir, Berglind Pétursdóttir, Rósa Ómarsdóttir og Védís 
Kjartansdóttir. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Listahópurinn Maddý - Að mörgu er að ugga....öfuguggar.. 
Í samvinnu við listahátíðina artFart efnir listahópurinn Maddý til sýningar Hinsegin 
dögum þar sem þau varpa sínu sérstaka ljósi á hinsegin veruleika líðandi stundar og 
spyrja spurninga um það sem leynist bak við glimmer og gleði hátíðarinnar. Hvernig 
leiðist lesbíum og hvernig gráta hommar? Hvað er á seyði í okkar gengisfellda veruleika 
og og hvar eru ávaxtareikningarnir? Er mannvirðingin sú sem hún sýnist á tímum hins 
langþráða jafnréttis fyrir lögum? Hefur þjóðin boðið samkynhneigða velkomna til 
þátttöku í samfélaginu eða eru hommar og lesbíur ennþá freðnar staðalímyndir á jaðrinum 
sem engum ógna með tilveru sinni, til þess eins að treysta hið gagnkynhneigða regluveldi 
í sessi? 
 
Hér er á ferðinni litrík fjöllistasýning í stóru rými þar sem innsetningu og gjörningum, 
myndlist og leiklist er splæst saman í bragðmikinn graut. Sýningarrýminu er skipt í 
margar vistarverur þar sem hver og ein stendur fyrir ákveðinn heim, hugsun eða fyrirbæri 
og margt er til umræðu - ást. ólifnaður, stolt, fegurð og trú svo fátt eitt sé sé nefnt. Þetta 
er sýning áhorfandans, því sjálfur ræður hann hvernig hann rambar milli þessara heima. 
Það er hans að búa til sögurnar og sannleikann um heim samkynhneigðra á Íslandi árið 
2009. 
 
Maddý eru: Anna María Tómasdóttir, Bubbi (Sonja), Haraldur Ari Stefánsson, Haukur 
Hallson, Hlöðver Eggertsson, Kolfinna Nikulásdóttir, Nikulás Stefán Nikulásson, Oddur 
Júlíusson, Ólafur Ásgeirsson, Þórunn Guðjónsdóttir, Þuríður Blær Jóhannsdóttir og fleiri, 
ásamt Tyrfingi Tyrfingssyni. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Védís og Louis - You better Lock it in your Pocket 
Við erum tveir einstaklingar og okkur finnst gaman að hreyfast 
Okkur langar að sýna lítið verk 
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Okkur langar til að þú upplifir það 
Okkur langar til að þið sjáið okkur skapa verk um leið og við sýnum það 
 
Flytjendur: Védís Kjartansdóttir og Louis Combeaud 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mischa Twitchin - The Distruction of Experience: Klamm´s Dream 
Klamm's Dream er „eintal fyrir tvær raddir". Þessar raddir líkamnast ýmsum: 
Aðstoðarmönnunum Jeremiah og Arthur úr bók Kafka, Kastalanum, Kafka sjálfum og 
Janouch í frásögn hins síðarnefnda af samræðum þeirra um skrifstofulífið; og hinum 
ólíku birtingarmyndum „sjálfs" Kafka í dagbókarfærslum hans. Rauður þráður verksins 
eru brot úr „Í refsinýlendunni", þar sem Kafka fléttar þráð um skriftir og lögfræði, 
mannslíkamann og ríkið, yfirheyrslur og draumfarir. Hljóðheimur verksins eru upptökur 
af einu og öðru sem var að gerast í heiminum á þeim tíma sem Kafka var að skrifa þessi 
verk. 
 
Höfundur og leikstjóri: Mischa Twichin 
Flytjendur: Tom Lyall og Guðmundur Ingi Þorvaldsson 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ellý - alltaf góð 
Okkur er boðið í heimsókn til ungs manns sem einhverra hluta vegna á í erfiðleikum með 
að komast inn í íbúðina. Hann er með tösku á bakinu og í eyrunum hefur hann Ellý 
Vilhjálmsdóttur. Hvaða maður er þetta og hvað er í bakpokanum? 
 
Leikstjórn: Hlynur Páll Pálsson 
Leikari: Ævar Þór Benediktsson 
Brúðugerð: Ólöf Haraldsdóttir 
Höfundur: Þorvaldur Þorsteinsson 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Leikhópurinn Fólk í fjarska - Ganga  
Ungur maður situr á  bekk í kirkjugarði og fer yfir ræðu sem hann skrifaði til minningar 
um æskufélaga sinn. Erfidrykkjan er hafin, en þar sem maðurinn hefur nýlega heyrt sögur 
af vini sínum sem falla honum ekki í geð, á hann erfitt með að  koma sér þangað til að 
flytja ræðuna. Við sögu koma fjölskylda hans og vinir ásamt rauðhærðum systkinum sem 
eiga leið um garðinn. 
 
Handrit og leikstjórn: Víkingur Kristjánsson og Halldóra Rut Jónsdóttir. 
Leikarar: Halla Mía Ólafsdóttir, Harpa Fönn Sigurjónsdóttir, Katrín Halldóra 
Sigurðardóttir, Lilja Nótt Gunnarsdóttir, Nikulás Stefán Nikulásarson, Ragnar Ísleifur 
Bragason  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Danshópurinn Leyf mér að sjá þessa leggi dansa, ég er ekki að farað stanza - Ég sé 
þig. 
Dansverk sem er unnið út frá forvitni. 
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Forvitni er eitthvað sem drífur þig áfram. Hún getur leitt þig í ógöngur eða í áttina að 
einhverju stórkostlegu. 
Hvað það er? Forvitinn má ekki vita. 
 
Flytjendur: Ásrún Magnúsdóttir, Berglind Pétursdóttir, Kara Hergils Valdimarsdóttir, 
María Þórdís Ólafsdóttir, Rósa Ómarsdóttir og Þyrí Huld Árnadóttir, nemendur við 
dansdeild LhÍ. 
Búningar og útlitshönnun: Hjördís Gestsdóttir, Signý Þórhallsdóttir og Elísabet Alma 
Svendsen, nemendur við fatahönnunardeild LhÍ. 
Tónlist: Þorbjörn G. Kolbrúnarson, nemandi við tónsmíðadeild LhÍ. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spunakvöld 
Farið verður í nokkra skemmtilega spunaleiki í anda leikhússports og mega áhorfendur 
búast við því að geta tekið þátt - ef vilji er fyrir hendi! Leikhússport (e. Theatresports) er í 
raun spunasýning, en hér mætast tveir eða fleiri hópar og keppa í spunaleikjum og er það 
svo í valdi áhorfenda eða dómara að velja skemmtilegustu atriðin. Gott dæmi um 
leikhússport eru bandarísku gamanþættirnir Who's Line Is It Anyway? 
 
Þátttakendur: Hera Hilmarsdóttir, Hilmar Guðjónsson, Hjörtur Jóhann Jónsson, Íris 
Stefanía Skúladóttir, Sigríður eir Zophoníasardóttir... og kannski þú! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ástbjörg Rut Jónsdóttir - Ég man eina stund  
Saman eigum við þetta augnablik. Heiðrum ljúfar og sárar minningar og sköpum um leið 
nýjar minningar saman. Ég man eina stund er gagnvirkt "durational" verk, þar sem 
áhorfendum er boðið að eiga stund með flytjanda verksins við ljúfa tóna. 
 
Flytjandi: Ástbjörg Rut Jónsdóttir 
Tónlist: Kristín Bergsdóttir 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hvað er á bak við ystu sjónarrönd? 
Verkið er stuttur einsöngleikur sem segir sögu landkönnuðum. Ekki raunverulega sögu af 
persónum og atvikum heldur skyggnumst við inn í huga þeirra fjölda manna og kvenna 
sem hafa pakkað saman lífi sínu og lagt af stað í leit að einhverju betra. 
 
Flytjendur: Svanlaug Jóhannsdóttir, söngkona; Embla Uggadóttir, fiðluleikari; Rúnar 
Steinn Benediktsson, gítarleikari. 
Elísa Jóhannsdóttir er meðhöfundur verksins. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DUO 
Verkið er lífrænt hljófæri. Dansarar stjórna tónlist með hreyfingum sínum og úr verður 
samsuða ýmissa listgreina. Verkið var útskriftarverk Ásgeirs Aðalsteinssonar og hefur 
verið útfært í stuttmynd.  
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Dansarar og danshöfundar: Kara Hergils Valdimarsdóttir og Rósa Ómarsdóttir 
Tónlist: Ásgeir Aðalsteinsson 
Búningahönnun: Gígja Ísis Guðjónsdóttir 
Leikstjóri að stuttmynd: Hákon Pálsson 
Tökumaður: David Oldfield 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Fresh Meat: 
Dansskotið leikhúsverk eftir Sigríði Soffíu Níelsdóttur og Snædísi Lilju Ingadóttur sem 
útskrifuðust báðar af dansbraut Listaháskólans nú í vor. 
 
Sálfræðigreining um hvernig atvinnuleysi geti leitt af sér aukið ofbeldi í nánum 
samböndum varð að sterkum innblæstri. Kúvending varð á verkinu er bókin Sjafnarmál 
var uppgötvuð og notuð. Verkið var unnið í spuna og unnið var útfrá dómum af 
hæstiréttur.is. 
 
Danarar og danshöfundar: Sigríður Soffía Níelsdóttir og Snædís Lilja Ingadóttir 
Tónlist: Lydía Grétarsdóttir 
Sviðsmynd: Björk Viggósdóttir 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
The Fiasco Division - Morbid 
Morbid er devised leiksýning sem heldur upp á lífið með því að varpa ljósi á hugsanlegar 
afleiðingar þess að deyja. Áhorfendur fylgja hinni sannkristnu Mary McCall eftir, á 
ferðalagi hennar um framhaldslífið þar sem hún, týnd og í tilvistarkreppu, neyðist til að 
horfast í augu við sjálfa sig og sitt fyrra líf. Stutt dvöl í Paradís, fundur með trúleysingjum 
og vígsla inn í félag dauðra nautnaseggja móta og hjálpa Mary í leitinni að sjálfri sér en 
spurningin stendur eftir: Er hægt að stóla á unað og lystisemdir í næsta lífi eða verður að 
nýta sér þetta líf til hins ýtrasta? 
 
The Fiasco Division er fimm manna listahópur úr Rose Bruford College's European 
Theatre Arts BA. Þau eru alþjóðlegur fjöllistahópur sem leggur sig fram við að skapa ný 
framúrskarandi verk með virðingu fyrir hefðum. 
 
Meðlimir The Fiasco Divison eru Alexander Roberts, Anna Zehentbauer, Kári Viðarsson, 
Lauren McCullum og Stephanie Thorpe 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Stuttmyndatvenna Sigríðar 
Sýndar verða tvær stuttmyndir eftir Sigríði Soffíu Níelsdóttur. Annarsvegar myndin 
Uniform Sierra sem bar sigur úr býtum á stuttmyndahátíð Actfestival í Bilbao nú í júní. 
Myndin hlaut einnig áhorfendaverðlaun á Stuttmyndadögum í Reykjavík 2008. Uniform 
Sierra var tekin upp í eldborgahrauni en neðanvatnstökur fóru fram í 
Vesturbæjarlauginni. 
Hinsvegar verður ný stuttmynd Sigríðar, Children of Eve, frumsýnd en hún er tekin upp í 
fossinum Gljúfrabúa, við Rauðhóla og við Reynisdranga. 
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Uniform Sierra 
Dansarar: Sigríður Soffía Níelsdóttir og Benjamin Khan 
Tónlist: Jóhann Friðgeir Jóhannsson 
 
Children of Eve 
Dansarar: Sigríður Soffía og Guðrún Eva Níelsdætur og Vigdís Eva Guðmundsdóttir 
(ásamt Andreu Hvannberg.) 
Tónlist: Stafrænn Hákon 
Sögumaður: Ólafur Darri Ólafsson 
Búningar: Ingibjörg Sigurjónsdóttir 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cobra-Kai - Kata-dori !!SEAGAL!! 
Svitinn perlar af tveimur sveittum karlmönnum. Annar þeirra er í leðurjakka sem brakar í 
og heldur á hníf, hin baðar höndunum í allar áttir að austurlenskum bardagasið. „Casey 
fucking Ryback," segir maðurinn með hnífinn rétt áður en téður Casey snýr upp á 
handlegginn á honum,í framhaldi hrifsar hnífinn til sín og rekur hann í augað á 
leðurklædda bófanum. 
 
Einhverstaðar í Afríku gráta fílabeinsþjófar og ribbaldar, en nú, dömur og herrar, verður 
dansað. 
 
Sviðslistahópurinn Cobra Kai: Björn Leó Brynjarsson, Halldór Halldórsson, Hjörtur 
Jóhann Jónsson, Rostislav Tumanov og Snorri Engilbertsson 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tvímenningssamband flóar og flítrítar - Móðurmál/Föðurland 
Fyrir stuttu var ég stödd á bar í útlöndum þegar skyndilega kom til mín köttur, þar sem ég 
sat og drakk bjórinn minn í rólegheitum. Kötturinn lagðist í fangið á mér – án þess að ég 
fengi þar nokkru um ráðið, (og var augljóslega að fara úr hárum). Hann malaði og 
mjálmaði sitt á hvað – eins og hann væri að reyna að segja mér eitthvað. Ég reyndi að 
skilja köttinn, klappaði honum og klóraði og gaf honum salthnetu sem hann sleikti- en át 
ekki. Ég kláraði að lokum bjórinn og kötturinn færði sig annað. Hvort við nákvæmlega 
skildum hvort annað, fær að liggja á milli hluta- en það breytir ekki þeirri staðreynd að 
þetta átti sér stað. 
 
Aðstandendur: Katrín Dagmar Beck, þúsundþjalasmiður og dansari og Ólöf Hugrún 
Valdimarsdóttir, þúsundþjalasmiður og leikari,  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Simon Bowen - Rándýr 
Rándýr eftir breska leikskáldið Simon Bowen var frumsýnt í Þjóðleikhúsinu í London 
árið 2002 við góðar undirtektir. Verkið fjallar um 8 manneskjur í mismunandi þrepum 
góðærisstigans, sem eiga þó öll sameiginlegt að vilja meira. Meiri peninga, meiri 



  116 

virðingu, meiri ást. En einhversstaðar mun þó bólan springa og allt hlýtur að enda með 
ósköpum. Tvö morð, eitt sjálfsmorð og lokað kreditkort. 
 
Leikstjóri: Heiðar Sumarliðason 
Aðalhlutverk: Hannes Óli Ágústsson, Anna Svava Knútsdóttir, Árni Pétur Guðjónsson, 
Tinna Lind Gunnarsdóttir, Bjartur Guðmundsson, Magnús Guðmundsson, Bjarni 
Snæbjörnsson og Hjörtur Jóhann Jónsson. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Eðlileikarnir 2009 
Ertu framúrskarandi eðlileg/ur? Eða ruglastu stundum á því hvað er eðlilegt og hvað 
ekki? 
Keppni í eðlileika fer fram á artFart í ár. Aðgangur er ókeypis en þátttakendur skuldbinda 
sig til að vera viðstaddir allan tímann (u.þ.b. 5 klst.) 
 
Stjórnendur: Eva Rún Snorradóttir, Eva Björk Kaaber og Vilborg Ólafsdóttir 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Stúdentaleikhúsið - Þöglir farþegar 
Heimsendir. Hvað myndir þú gera ef þú myndir missa af honum? Hvað myndir þú gera ef 
það eina sem framtíðin hefði upp á að bjóða væri fortíðin? 
Þöglir farþegar voru frumsýndir í mars á þessu ári við góðar viðtökur. Stúdentaleikhúsið 
mun í þetta skipti takast á við verkið frá öðrum sjónarhóli. 
 
Höfundur og leikstjóri: Snæbjörn Brynjarsson 
Flytjendur: Stúdentaleikhúsið 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lady´s Choice 
Unnið útfrá heimildarmyndinni Guys and Dolls sem fjallar um samband karlmanna við 
kynlífsdúkkur sínar. Fjórum mönnum er fylgt og ástarsambönd þeirra við dúkkurnar 
sýnd. Einnig er unnið útfrá djamm-menningunni á Íslandi. Hvernig ungar stúlkur koma 
sér sjálfar í katatónískt ástand (með áfengisdrykkju eða annarri neyslu) og verða þar með 
að lifandi kynlífsdúkkum sem hver sem er hefur aðgang að. Hvernig eitt djamm getur 
orðið endir sakleysis og jafnvel lífs. 
 
Höfundur: Sigríður Soffía Níelsdóttir 
Flytjendur: Margrét Lilja Vilmundardóttir, Sigríður Soffía Níelsdóttir, Snædís Ingadóttir 
og Svandís Einarsdóttir 
Tónlist: Jóhann Friðgeir Jóhannsson 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rough Sea 
Við upplifum öll óviðeigandi kynferðislegar langanir, en þó höfum við einhverskonar 
innbyggt búr sem geymir okkar innra skrímsli. 
Ég hef hleypt skrímslinu út og er sýndarþræll dýrslegra hvata. 
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Danshöfundur: Snædís Lilja Ingadóttir 
Flytjendur: Snædís Lilja Ingadóttir, Sigríður Soffía Níelsdóttir og Hjörtur Jóhann Jónsson 
Hljóðmynd: Þráinn Hjálmarsson 
Lag: Sveinn Pálsson 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vinnustofa með Bottlefed Ensemble 
Bottlefed Ensemble heldur workshop fyrir sviðslistamenn, bæði nemendur og atvinnufólk 
Innihald: Spuni og devising. Áhersla á “ensemble” vinnu í leiklist. 
 
Umsjón: Kathrin Yvonne Bigler (rithöfundur/leikstjóri), Rebeca Fernandez Lopez 
(danshöfundur/leikari) og Vala Ómarsdottir (leikari) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Málþing 1 
Mishca Twitchin stjórnaði málþingi sem byggðist á spurningunni Is there any need to 
experiment ? , út frá verki sínu; Klamm´s Dream; The Destruction of Experiment. 
 
Mishca Twitchin er ljósahönnuður, heimspekingur og leikhúsfræðingur að mennt. Hann 
er einn af stofnendum og eigendum SHUNT leikhússins sem er án vafa athyglisverðasta 
og framsæknasta leikhús Lundúna.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Málþing 2 
Hver eru ókönnuð sund leiklistarinnar. Nú þegar búið er að þurrausa nektina og rífa niður 
formið (formið sem var búið til til að rífa niður hitt formið), hvert höldum við? Umræður 
um hvar við eigum eftir að gera tilraunir í leikhúsi. 
 
Dr. Karmenlara Ely er prófessor við Tisch leiklistaskóla New York háskóla NYU. Ely 
hefur um árabil kennt ýmiss námskeið, svo sem heimspeki í leiklistasögu, erótík í leikhúsi, 
dramatúrgía drauma, og leiklistasögu. Auk þess á hún að baki feril sem dansari, 
búningahönnuður og performer víðsvegar um Norður- og Mið-Ameríku. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Málþing 3 
Hátíðin hefur ávallt lagt áherslu á nýsköpun og tilraunamennsku og er því umræðuefni 
málþingsins tilraunir í listum. Verður tekist á við spurninguna um mikilvægi þeirra, 
hvaða hlutverki þær gegna, áhrif þeirra á sköpunarferli listamannsins og hvað á eftir að 
gera tilraunir með svo fátt eitt sé nefnt.  
 
Þátttakendur: Snorri Ásmundsson, myndlistamaður, Gjörningaklúbburinn, Una 
Þorleifsdóttir, leikstjóri og kennari við LHÍ og Hlynur Páll Pálsson nýútskrifaður 
leiklistarmaður frá Fræði og framkvæmd við LHÍ. 
 
Stjórnandi: Karl Ágúst Þorbergsson 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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