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Á samsýningunni Íslendingur á Safnanótt 
leggja öll söfn höfuðborgarsvæðisins 
fram sitt sýnishorn af því hvað er Íslend-
ingur. Sýningin er þannig eins og púslu-
spil þar sem safngestir fá eitt púsl á hverju 
safni.

Samsýningin Íslendingur er nýstárleg að því 
leyti að öll söfn á höfuðborgarsvæðinu standa 
saman að einni heildarsýningu. Safn gestir geta 
þannig ferðast á milli safna og skoðað framlag 
hvers safns fyrir sig til sýningarinnar. Skúli 
Gautason og Auður Rán Þorgeirsdóttir eru 
framkvæmdastjórar Vetrarhátíðar í Reykjavík 
en Skúli segir það hollt að velta því fyrir sér 
hvað það sé sem gerir okkur að Íslendingum.

„Þetta er í fyrsta sinn sem öll söfnin á 

höfuðborgarsvæðinu standa saman að sýningu 
sem þessari. Hverju safni var í sjálfsvald sett 
hvernig það vildi túlka viðfangsefnið, Íslend-
inginn, og það er mjög gaman að sjá hvað út-
koman er fjölbreytt og hvað söfnin hafa verið 
skapandi í sinni túlkun. Mörg söfnin eru mjög 
gagnrýnin á hugtakið sem er skemmtilegt,“ 
segir Skúli.  

Þar sem sýningin er eins konar púsluspil, 
með einu púsli á hverju safni, verður heildar-
myndin af Íslendingnum þeim mun skýrari 
eftir því sem fólk nær að heimsækja fleiri 
söfn.

„Íslendingurinn getur birst alveg frá því 
að vera „venjulegur“ núlifandi Íslendingur 
úr samtímanum þannig að gestir geta hrein-
lega spjallað við sýningargripinn um það sem 
þeim sýnist. Annars staðar getur að líta beina-

grindur af löngu látnum Íslendingum. Þá má 
sjá hvernig Íslendingurinn birtist í gömlum 
skjölum, annálum, myndverkum eða skáld-
skap.“

Söfnin eru rúmlega þrjátíu sem taka þátt í 
samsýningunni sem er opin frá klukkan 19-24 á 
föstudaginn. „Á nokkrum söfnum verður tekið 
fyrir hvernig utanaðkomandi sjá Íslendinginn. 
Má þar nefna að í Norræna húsinu er sýning 
þar sem fimm Pólverjar taka saman hitt og 
þetta sem þeim finnst einkenna Íslendinga. 
Þá er gaman að segja frá því að Íslendingur-
inn þarf ekki endilega að vera mannvera. Til 
dæmis er Íslendingur á Náttúrufræðistofu 
Kópavogs sem hefur búið hér frá því áður en 
Ísland varð til í þeirri mynd sem við þekkjum 
það. Þar er um að ræða marfló sem lifir í fersk-
vatnskerfum jarðhitasvæða.“

Hvað er Íslendingur?
Auður Rán Þorgeirsdóttir og Skúli Gautason, framkvæmdastjórar Vetrarhátíðar í Reykjavík, halda utan um Safnanótt.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFAN

● FLJÚGÐU, FLJÚGÐU 
 Safnanæturleikurinn er sívinsæll 
enda geta allir tekið þátt. Þátt-
takendur þurfa að svara léttum 
spurningum um það sem fer 
fram á söfnunum og safna 
stimplum. Síðan er að minnsta 
kosti fjórum réttum svörum 
og fjórum stimplum skilað til 
Höfuðborgarstofu, Aðalstræti 2, 
fyrir föstudaginn 
25. febrúar. 

Þátttökuseðla 
fyrir leikinn má 
nálgast á öllum 
söfnum sem taka 
þátt í Safnanótt, í 
MP banka og hjá 
Flugfélagi Íslands. 
Vinningarnir eru ekki 
af verri endanum, 
þrjár ferðir fyrir tvo til Ísafjarðar, 
Akureyrar eða á Austurland 
í boði Flugfélags Íslands. Á 
hverjum stað verður boðið 
upp á ýmsa skemmtun og allir 
vinningshafar fá nýja Menningar-
kortið frá Reykjavíkurborg 
og MP banki gefur rafrænt 
gjafakort með 15 þúsund króna 
inneign.

● LEIÐSÖGU- MENN 
Í SAFNANÆTURSTRÆTÓ 
 Líkt og fyrri ár gengur sérstakur 
Safnanæturstrætó á milli safn-
anna í dag og auðveldar gest-
um að heimsækja mörg söfn 
á einu kvöldi. Með honum 
er hægt að ferðast ókeypis á 
milli allra safnanna. Sérstakir 
leiðsögu menn með grænar 
húfur fræða farþega um það 
sem er í vændum á næsta safni 
og sprella ögn. Í stíl við húfurnar 
verða söfnin með græn ljós yfir 
dyrum sínum til að vísa gestum 
veg. 

Leiðirnar eru fjórar en áætlun 
Safnanæturstrætó er að finna á 
síðu 3 í þessu blaði.
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Vetrarhátíð í Reykjavík hefst í kvöld. 
Að venju verður boðið upp á fjöl-
breytta listviðburði, fræðslu og 

menningu. Vel á annað hundrað uppá-
komur verða hér og þar í borginni, hver 
annarri skemmtilegri. Mig langar mest til 
að telja þær allar upp en það er því miður 
ómögulegt í stuttri grein. Í staðinn bið ég 
ykkur að skoða dagskrána vel. 

Vetrarhátíð í Reykjavík er fjölskyldu-
skemmtun sem einkennist af sköpunar-
gleði, hugkvæmni og listrænni tjáningu. 
Hátíðin verður sett með gjörningi í Hallar-
garðinum við Fríkirkjuveg í kvöld en segja má að þrjár styrkar 
stoðir beri hátíðina uppi í ár. Þar ber fyrst að nefna Safnanótt sem 
hefst í kvöld. Á Safnanótt bjóða yfir þrjátíu söfn upp á fjölbreytta 
dagskrá og gengur safnastrætó á milli safnanna til að auðvelda 
gestum að heimsækja söfnin. Þá er það Heimsdagur barna sem 
haldinn verður á morgun í Gerðubergi. Þar verða margar spenn-
andi listasmiðjur fyrir börn og unglinga. Þær eru miserfiðar en 
allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Hátíðinni lýkur svo 
með Kærleikum á Austurvelli á sunnudag. Kærleikarnir minna 
okkur á samkenndina og allt það fallega sem tengir okkur saman. 

Í fyrra komu yfir tíu þúsund manns á Vetrarhátíð og allir sem 
ég hitti voru í góðu skapi og skemmtu sér vel. Ég vonast eftir að sjá 
enn fleiri í ár og hvet fólk til að mæta og njóta alls þess sem okkar 
góða borg hefur upp á að bjóða. 

Það er mikilvægt að halda hátíð sem lýsir upp skammdegið og 
litar það skærum litum. Vetrarhátíð er einmitt svoleiðis hátíð. Hún 
er hátíð sem sameinar okkur og veitir kærleika og styrk. Á henni 
geta allir skemmt sér konunglega. Líka þeir sem hafa enga sérstaka 
ánægju af fræðslu, listum eða menningu. Þeir geta einfaldlega 
notið mannlífsins. Það er nefnilega mjög gaman að sjá aðra glaða.

Góða skemmtun á Vetrarhátíð!
Jón Gnarr

borgarstjóri í Reykjavík

Ávarp borgarstjóra

Fjöllistamaðurinn Curver Thor-
oddsen opnar sýningu sína 
FJÖLSKYLDUKVINTETTINN II í 
Arinstofu Listasafns ASÍ klukk-
an 19 í kvöld. Þar frumsýnir 
hann myndband sem tekið var 
upp þegar listamaðurinn og 
fjölskylda hans spunnu djass á 
hljóðfæri sem þau kunna ekki 
á.

„Þetta var tekið upp fyrir rúmum 
mánuði,“ segir Curver. „Bara ein 
taka, ekkert æft, þannig að þetta 
er nákvæm skráning á því sem 
gerðist í myndverinu. Við vorum 
að sjálfsögðu öll í svörtum rúllu-
kragabolum og verkið er tekið upp 
á 16mm filmu til að vera djass-
legra.“

Með Curver í myndverinu voru 
foreldrar hans, Gísli Thoroddsen 

og Bryndís Hannah, og systkini, 
Arnar Eggert og Eva Engilráð, en 
ekkert þeirra kann að spila á hljóð-
færi að hans sögn. „Ég kann held-
ur ekkert að spila á saxófón, svo 
við vorum öll að spila á viðkom-
andi hljóðfæri í fyrsta sinn,“ segir 
Curver. „Mamma spilaði á tromm-
ur, pabbi á píanó, bróðir minn á 
kontrabassa og systir mín á tromp-
et.“ Varð ekki úr þessu hálfgerð-
ur óskapnaður? „Það eru sjálfsagt 
skiptar skoðanir á því. Þetta var 
allavega mjög djassað og framúr-
stefnulegt. Eigum við ekki bara að 
kalla þetta framúrstefnudjass?“ 
segir Curver og hlær.

Við það að færa fjölskylduna í 
þetta óvanalega umhverfi og að-
stæður segir Curver fjölskyldu-
tengslin verða greinilegri og sam-
skiptamunstrið pínulítið ýktara. 
„Verkið er portrett af fjölskyldu og 
á sama tíma spunahljóðverk,“ segir 

hann. „Samspilið og orðlaus sam-
skipti fjölskyldumeðlima meðan á 
spunanum stendur gera hlutverk 
einstaklinganna og strúktúr fjöl-
skyldunnar sýnileg.“ 

Fjölskyldukvintettinn tvö er 
sjálfstætt framhald Fjölskyldu-
kvintettsins frá 2003 þar sem 
listamaðurinn og fjölskylda hans 
impróvísera á klassísk strengja-
hljóðfæri sem þau kunna ekki á. 
Verkið var framlag Curvers til 
Grasrótar sýningar Nýlistasafnsins 
árið 2003 og hefur líka verið sýnt 
á vídeóverkaprógrömmum, meðal 
annars á Nordisk Panorama.

Sunnudaginn 13. febrúar klukk-
an 15 verður síðan haldið svokall-
að „fjölskylduspjall“ í tengslum við 
sýninguna þar sem listamaðurinn 
og fjölskylda hans spjalla um 
verkin og listabröltið á Curver í 
gegnum árin. Umræðum stjórnar 
Markús Þór Andrésson.

Framúrstefnudjass 
fjölskyldu Curvers

„Mamma spilaði á trommur, pabbi á píanó, bróðir minn á kontrabassa og systir mín á trompet.“ Curver og fjölskylda með hljóð-
færin. 

Góðir Reykvíkingar

Höfuðborgarstofa fagnar tvegga 
ára styrktarsamningi við MP 
banka um stuðning við Vetrar-
hátíð í Reykjavík. Kolbrún Silja 
Ásgeirsdóttir, forstöðumaður sölu- 
og markaðssviðs MP banka, segir 
bankann stoltan af því að vera 
styrktaraðili hátíðarinnar næstu 
tvö árin. „Vetrarhátíð hefur í ára-
tug séð borgarbúum fyrir spenn-
andi menningarviðburðum og 
uppákomum. Þetta samstarf 
gengur út á að efla hátíðina frek-
ar og stuðla að því að fólk leiti uppi 
skemmtun yfir veturinn,“ segir 
Kolbrún, sem telur hátíðina sýna 
vel alla þá  fjölbreyttu afþreyingu 
sem er í boði allt árið um kring.

„Hátíðin er líka sniðug leið til 
að upplifa Reykjavík og næsta ná-
grenni út frá sjónarhorni ferða-

manna, kíkja á söfn, stofnanir og 
fleira rétt eins og maður væri í fríi 
í útlöndum, og uppgötva í leiðinni 
hvað margt skemmtilegt er á boð-
stólum.“ 

MP banki hefur haft að stefnu 
að opna fyrir almenningi dyr að 
menningartengdum viðburðum og 
annarri afþreyingu að sögn Kol-
brúnar. Stuðningurinn við Vetrar-
hátíð er liður í þeirri stefnu. „Við 
styrktum Safnanætur leikinn í 
fyrra og vegna þess hversu vel það 
gekk göngum við skrefinu lengra 
með styrk við hátíðina, sem er 
nú verið að stækka aftur,“ segir 
Kolbrún, sem er sjálf áfjáð í að 
kynna sér dagskrána í ár og segir 
það vera mikinn kost við Vetrar-
hátíðina að ókeypis er inn á alla 
viðburðina.

Stuðla að fjölbreyttu 
menningarstarfi

Kolbrún Silja Ásgeirsdóttir, hjá MP banka, segir styrktarsamninginn vera lið í að 
opna almenningi dyr að spennandi viðburðum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Öll samfélög eru ímynduð. Við 
getum kannski sagt að kjarna-
fjölskyldan sé að einhverju leyti 
náttúruleg þar sem innan henn-
ar er fólk sem tengist blóðböndum 
eða með hjónaböndum. Umfram 
það eru samfélög bara til í hugum 
fólks.“ Þetta segir Guðmund-
ur Hálfdánarson sagnfræðingur, 
sem verður með fyrirlestur í Þjóð-
minjasafninu í kvöld milli klukkan 
20 og 20.30 sem hann nefnir Er ís-
lensk þjóð ímyndað samfélag?

„Ég ætla að fjalla um hvernig 
þjóð verður til í hugum fólks. Við 
þekkjum ekki alla þjóðina en telj-
um okkur tilheyra henni samt sem 
áður,“ segir hann og telur hægt að 
beita þjóðernistilfinningum bæði 
til góðs og ills. „Hið góða er að 
þjóðernishugsun skapar samkennd 
milli fólks sem ekki þekkist og á 
ekki endilega sameiginlegra hags-
muna að gæta. Á móti er auðvelt 

að benda á marga slæma fylgifiska 
hennar þar sem stríð og útilokun 
hefur átt sér stað.“ 

Auðvelt er fyrir Íslendinga að 
ímynda sér að þeir séu þjóð þar 
sem þeir eru fáir og landamærin 
náttúruleg, bendir Guðmundur á, 
því innan annarra landa geta verið 
margar þjóðir sem tala ólík tungu-
mál og viðhafa mismunandi trúar-
brögð. 

Guðmundur telur þjóðir að 
nokkru leyti myndaðar í kringum 
minningar. „Við tengjumst hvert 
öðru gegnum sameiginlegar minn-
ingar. Leifar þessara minninga eru 
oft settar á söfn til þess að fólk geti 
komið að skoða þær eða sýna þær 
öðrum og segja: „Þetta erum við 
og þetta er hluti af okkar fortíð.“ 
Þannig að söfn gegna miklu hlut-
verki í að móta og viðhalda ímynd 
þjóðarinnar í hugum hennar.“

- gun

Söfnin móta ímynd þjóða

„Söfn eru ímyndarfyrirbæri. Þau geyma 
minningar þjóðarinnar en það sem við 
sjáum þar er alltaf valið af einhverjum,“ 
segir Guðmundur. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Útgefandi: Höfuðborgarstofa  Ábyrgðarmaður: Sif Gunnarsdóttir
Umsjónarmaður auglýsinga: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@frettabladid.is s. 512 5411
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ALLIANCE FRANCAISE

19.00-24.00
Franskar bíómyndir í Reykjavík í 100 ár.
Franskar bíómyndir, gömul plaköt og pró-
grömm.
Tryggvagötu 8, 101 Rvk.

MINJASAFN REYKJAVÍKUR 
ÁRBÆJARSAFN

21.00-24.00
Margt býr í myrkrinu
Kynnist íslenskum óvættum og árum lið-
inna alda í rökkurgöngu um Árbæjarsafn.
Kistuhyl 4, 110 Rvk.

BORGARBÓKASAFN REYKJAVÍKUR

19.00-20.00
Draugasögustund
Íslenskar draugasögur lesnar og sagðar í 
barnadeild aðalsafns Borgarbókasafns. Allir 
krakkar og fylgdarfólk þeirra velkomin!
20.30-21.00
Ljóðaslamm 
Ungt fólk stígur á stokk og flytur frum-
samin ljóð í bland við tónlist, myndefni og 
fleira. Kynnir er Freyr Eyjólfsson.
Tryggvagata 15, 101 Reykjavík
22.00-23.00
Melrakkar
Ritlistarnemar í Háskóla Íslands flytja frum-
samin ljóð og prósa sem fjalla um allt frá 
bárujárnshöllum og fölskum meydómum 
til boðorða þjóðþekktra einstaklinga.

BORGARSKJALASAFN REYKJAVÍKUR

19.00-24.00
Brjáluð æska: Líf og fjör í Tónabæ
Skemmtileg skjöl frá Tónabæ um hljóm-
sveitir, tónleika, skrílslæti og prúðmennsku 
arftaka þjóðarinnar. Plötuskrá Tónabæjar 
til sýnis. 
19.00-21.00
Börnin leika
Í barnahorninu  verða ýmis leikföng, svo 
sem leggir og skeljar, sem minna á gamla 
tímann og hvernig börnin léku sér þá. Þar 
verður líka hægt að teikna og lita.
19.00-20.00
Manstu eftir Tónabæ?
Spiluð verður tónlist af skemmtilegustu 
vínilplötum Tónabæjar sjöunda og átt-
unda áratugarins. Tilvalið að sýna yngri 
kynslóðinni hvað plötuspilari og vínilplata 
er! Plötusnúður: Þráinn Óskarsson. Endur-
tekið kl. 23.00
19.30-20.30
Í jöklanna skjóli
Sýning á myndbrotum frá árunum 1952 
– 1958 um horfna lífs- og atvinnuhætti í 
Skaftafellssýslum. Endurtekið kl. 21.30
20.00-20.30
Snarpur
Dansarar frá Listdansskóla Hafnarfjarð-
ar sýna tvo dansa, annar er kröftugur og 
litríkur og hinn ljóðrænn og tæknilegur. 
Endurtekið kl. 20.30
Tryggvagata 15, 101 Reykjavík

BÓKASAFN GARÐABÆJAR

20.30-21.00
Berklahælið á Vífilsstöðum
Steinar J. Lúðvíksson blaðamaður og rit-
höfundur flytur fyrirlestur um berkla hælið 
á Vífilsstöðum í tilefni af 100 ára afmæli 
Vífilsstaða á sl. ári. 
21.30-22.00
Tónlist - Sigríður Thorlacius
Sigríður Thorlacius söngkona syngur 
ásamt Guðmundi Óskari Guðmundssyni 
á gítar. 
Endurtekið kl. 22.45.
Garðatorgi 7, 210 Garðabær

BÓKASAFN HAFNARFJARÐAR

19.00-24.00
Gæðastund - Íslendingasögurnar
Íslendingasögurnar hljóma á Tónlistar-
deildinni. Tilvalið að tylla sér niður, fá sér 

kaffisopa og hlusta á Íslendingasögurnar 
af hljóðbókum.
19.00-24.00
Ljósmyndasýning - Lárus Karl Ingason
Opnun á sýningu Lárusar Karls Ingason-
ar. Bækur í eigu Bókasafns Hafnarfjarðar 
með myndum hans verða einnig til sýnis. 
Sýningin verður líka opin á laugardag frá 
kl. 11-15.
19.00-24.00
Myndlistarsýning
Ungmenni úr 6. bekk Hraunvallaskóla 
sýna teikningar þar sem þau lýsa því 
hvernig þau sjá hinn „dæmigerða Íslend-
ing“.
19.00-24.00
Stuð á barna- og unglingadeild
Hægt verður að grípa í spil og hlusta á 
skemmtilegar þjóðsögur af diskum.
Bækur sem hlotið hafa Íslensku barna-
bókaverðlaunin liggja frammi fyrir þá 
sem vilja blaða í þeim og jafnvel taka 
með sér heim.
19.00-24.00
Sýning á handmáluðu postulíni
Katrín Bjarnadóttir frá Hvestu í Arnarfirði 
sýnir úrval af þeim ótal postulínsmunum 
sem hún hefur málað í gegnum tíðina. 
19.30-20.30
Danssýning 
Ungir nemendur frá Listdansskóla 
Hafnarfjarðar sýna fjörugan dans.
19.30-20.30
Kvikmyndasýning Goethe Institute
Sýnd verður myndin „Sommer vorm Balk-
on“ (Summer in Berlin). Þýskt tal, ensk-
ur texti.
20.00-20.30
Nei, ég er Skagfirðingur!
Hugleiðing um sjálfsmynd Íslendinga í 
ljósi sögunnar. Símon Jón Jóhannsson, 
þjóðfræðingur, flytur.
21.00-21.30
Robert the Roommate
Þjóðlagakvartettinn Robert the Room-
mate spilar skemmtileg lög frá sjöunda 
og áttunda áratugnum. 
21.30-24.00
Kvikmyndasýning - Goethe Institute
Sýnd verður myndin „Solino“. Þýskt og 
ítalskt tal, enskur texti.
Strandgata 1, 220 Hafnarfjörður

BÓKASAFN KÓPAVOGS

19.00-19.30
Kvæðamannafélagið Iðunn
Félagar úr Kvæðamannafélaginu Iðunni 
kveða í Heita pottinum.
19.30-14.00
Hands on
Opnuð myndlistarsýning Viktoríu Guðna-
dóttur í Djúpinu.
20.00-20.30
Blikandi stjörnur
Sönghópurinn Blikandi stjörnur syngur 
undir stjórn Ingveldar Ýrar í Kórnum.
20.30-21.00
Paedopriest
Bílskúrshljómsveitin Paedopriest heldur 
uppi fjörinu í Kórnum.
21.00-21.30
Rússnesk tónlist 
Viktoria Tsarevskaja og Ivetta Lishe leika 
á selló og píanó og Liudmila Tsarevskaja 
syngur rússneska tónlist í Kórnum.
23.00-24.00
Hókus Pókus
Hljómsveitin Hókus Pókus leikur fyrir 
gesti safnsins til miðnættis í forsal Safna-
húss.
Hamraborg 6a, 200 Kópavogur

BÓKASAFN SELTJARNARNES

19.00-24.00
Safn í safni
Náttúrugripasafn Seltjarnarness sýnt í 
bókasafninu.
20.00-21.00
Stórsveit Öðlingaklúbbs FÍH
Stórsveitin með alla sína reynslubolta 

innanborðs gleður gesti af alkunnri snilld.
Eiðistorg, 170 Seltjarnarnes

BYGGÐASAFN HAFNARFJARÐAR

19.00-24.00
Byggðasafn Hafnarfjarðar - Beggubúð
Í verslunarhúsinu Beggubúð sem byggt 
var 1906 er verslunarminjasýning 
Byggðasafns Hafnarfjarðar.
19.00-24.00
Byggðasafn Hafnarfjarðar - Pakkhúsið
Boðið verður upp á leiðsögn um fasta-
sýninguna  „Þannig var”. Jafnframt verð-
ur sýningin um Rafha, Raftækjaverksmiðj-
una í Hafnarfirði og leikfangasýningin á 
efstu hæð opin fyrir gesti. Einnig opið á 

laugardag og sunnudag 11-17.
19.00-24.00
Byggðasafn Hafnarfjarðar - Síverts-
ens húsið
Sívertsens-húsið er elsta hús Hafnarfjarð-
ar, byggt á árunum 1803-1805 fyrir Bjarna 
Sívertsen.
20.30-21.00
Örfyrirlestrar í Pakkhúsinu
Björn Pétursson bæjarminjavörður flyt-
ur fyrirlesturinn Í kjölfar einokunarversl-
unarinnar – Íslenski kaupmaðurinn Bjarni 
Sívertsen
21.00-21.30
Örfyrirlestrar í Pakkhúsinu
Karl Rúnar Þórsson fyrirlesturinn Þak 

yfir höfuðið - Íslensk bárujárnsklassík í 
Hafnarfirði.
Vesturgata 8, 220 Hafnarfjörður

GERÐARSAFN

20.00-22.00
Ásýnd landsins: Vatnið, jörðin, hafið 
og himininn
Sýnendur: Daði Guðbjörnsson, Gunn-
laugur Scheving, Jóhannes Kjarval, Rúrí, 
Vilhjálmur Þorberg Bergsson
Sýningarstjóri: Guðbergur Bergsson. 
-Leiðsögn kl. 20.00 &  21.00.
Hamraborg 4

GLJÚFRASTEINN

19.00-24.00
Gljúfrasteinn - Hús skáldsins
Boðið er upp á margmiðlunarsýningu í 
móttökuhúsi og hljóðleiðsögn um húsið 
á íslensku, ensku, dönsku, sænsku og 
þýsku.
21.00-22.00
Svavar Knútur á Gljúfrasteini
Svavar Knútur hefur notið vaxandi virð-
ingar og velgengni á Íslandi sem erlendis 
og lagt land undir fót undanfarin ár.
Mosfellsdalur

GRAFÍKSAFN ÍSLANDS

19.00-24.00
Íslensk grafík
Ríkharður Valtingojer er listamaður ársins 
hjá Grafíkvinum í félaginu Íslensk grafík 
2011. Á Safnanótt kynnir Ríkharður verk 
sitt í sýningarsal. Eldri verk verða einnig 
til sýnis. Á verkstæði verða grafíklista-
menn að störfum.
Tryggvagata 17

ÞEMA SAFNANÆTUR Í ÁR ER ÍSLENDINGUR? 
Söfnin nálgast þetta þema hvert á sinn skapandi hátt, auk þess að bjóða upp 

á hefðbundnari sýningar og fjölmarga fjölskylduvæna viðburði. 
Öll söfnin eru opin til miðnættis. 

Ókeypis er á alla viðburði Vetrarhátíðar nema annað sé tekið fram.

OPNUN VETRARHÁTÍÐAR Í REYKJAVÍK

Einar Örn Benediktsson, formaður menningar- og ferðamálaráðs, setur Vetrar-
hátíð í Reykjavík formlega kl. 19 í Hallargarðinum við Fríkirkjuveg. 

Skammdegið hefur fylgt þjóðinni frá örófi alda en ávallt hefur skíman náð að 
brjóta það upp. Í kjölfar setningarinnar mun Listahópurinn Norðanbál því opna 
hátíðina með gjörningi sem heitir „Saga þjóðar með ljósaperu“. Hinn þekkti tón-

listarmaður Sigtryggur Baldursson semur hljóðmynd við verkið. 

www.vetrarhatid.is

Börn úr leikskólanum Laugaborg í heimsókn í Þjóðmenningarhúsinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SAFNARNÆTURSTRÆTÓ
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HAFNARBORG, MENNINGAR OG 
LISTAMIÐSTÖÐ HAFNARFJARÐAR

19.00-19.15
Hádegistónleikar um miðaftann
Stuttir tónleikar með Grétu Hergils Valdi-
marsdóttir sópran og Antoníu Hevesi 
píanóleikara. Í tilefni Safnanætur verður 
klukkunni snúið á hvolf og hádegistón-
leikarnir færast frá hádegi til miðaftans.
19.00-21.00
Hermikrákur - Eins og hann!
Vinnustofa fyrir alla fjölskylduna í tengsl-
um við sýninguna Kjarvalar. Leiðsögn 
fyrir börn um sýninguna Kjarvalar kl. 19 
og 20.
19.30–20.00
Ljótikór
Ljótikór hefur það að leiðarljósi að vinna 
á skapandi hátt með flutning á íslenskri 
tónlist þar sem lögð er áhersla á sjón-
ræna upplifun. Sem dæmi notast kór-
inn við hljóðfæri sem hönnuð eru af Ilmi 
Stefánsdóttur myndlistarmanni.
20.30-21.00
Á bak við tjöldin
Gestir fá tækifæri til að skyggnast á 
bakvið tjöldin í Hafnarborg og skoða 
geymslur safnsins í fylgd starfsmanna. 
Hver heimsókn er stutt og er tekið á 
móti gestum í litlum hópum, hámark 10 í 
einu. Endurtekið kl. 21.30
21.00-22.00
Listamannsspjall – Kjarvalar
Myndlistarmaðurinn Stefán Jónsson fjall-
ar um sýningu sína Kjarvalar. Verk hans 
eru þrívíðar endurgerðir málverka Jó-
hannesar Sveinssonar Kjarvals (1885-
1972). 
22.00-24.00
Jazzkvöld í Hafnarborg - Guitar Is-
lancio 
Tríóið Guitar Islancio var stofnað haustið 
1998 og hefur haldið fjölda tónleika og 
komið fram á tónlistarhátíðum bæði hér 
og erlendis. Tríóið leikur jazz fyrir gesti 
Safnanætur í boði Manns lifandi í Hafn-
arborg. 
Strandgata 34, 220 Hafnarfjörður

HÉRAÐSSKJALASAFN KÓPAVOGS

19.00-24.00
Íslendingurinn í Kópavogi
Ljósmyndasýning & opið hús. Íslendingar 
og aðrir gestir sýna sig og sjá aðra.
Hamraborg 1, 200 Kópavogur

HOFSSTAÐIR 

19.00-24.00
Minjagarðurinn að Hofsstöðum, 
Kirkjulundi 
Í garðinum eru minjar af landnámsskála 
frá 9. öld. Fjölbreytt og skemmtileg 
margmiðlunarsýning á snertiskjáum. 
Kirkjulundur, 210 Garðabær

HÖNNUNARSAFN ÍSLANDS

20.00-24.00
Gunnar Magnússon húsgagna-
hönnuður - Opnun sýningar
Gunnar Magnússon er meðal afkasta-
mestu og frumlegustu húsgagnahönn-
uða og innanhússarkitekta okkar og 
hefur markað djúp spor í sjónræna vit-
und og daglegt umhverfi margra Íslend-
inga.
22.30-23.00
Leiðsögn um sýningu á húsgögnum 
Gunnars Magnússonar
Ásdís Ólafsdóttir sýningarstjóri gengur 
um sýningu safnsins og segir frá verkum 
Gunnars og ferli hans.
Garðatorg 1, 210 Garðabær

LANDNÁMSSÝNINGIN REYKJAVÍK 
871 +/2

21.00-21.30
Pottar og perlur
Kynning um jarðfundna gripi úr fórum 
landnámskvenna. Kl. 21, 22 og 23. 
Aðalstræti 16, 101 Reykjavík

LISTASAFN ASÍ

19.00-24.00
Fjölskyldukvintettinn II
Curver Thoroddsen opnar sýningu 
sína „Fjölskyldukvintettinn II“  í Arin-
stofu. Listamaðurinn og fjölskylda hans 
spinna djass á hljóðfæri sem þau kunna 
ekki á. Við að taka fjölskylduna úr sínum 
náttúrulegu aðstæðum og setja í fram-
andi hlutverk verður samskiptamunst-
ur og karaktereinkenni fjölskyldumeð-
lima sýnilegt. 
19.00-24.00
Gjöf til þín, yðar hátign.
Gunnhildur Hauksdóttir og Kristín 
Ómarsdóttir opna sýningu í Ásmundar-
sal. Þar reisa þær svið sem getur tekið á 
sig margar myndir og er leikmynd fyrir 
röð vídeoverka. Þær bjóða almenningi 
að flytja eintöl og leikin atriði á meðan á 
sýningu stendur.

19.00-24.00
Við bjuggum til okkar eigin leiki
Páll Haukur Björnsson opnar vídeó-
innsetningu sem ber heitið „Við bjuggum 
til okkar eigin leiki“.
Freyjugata 41, 101 Reykjavík

LISTASAFN EINARS JÓNSSONAR

21.00-22.00
Tónleikar í Listasafni Einars Jónssonar
Anna Jónsdóttir sópran og Sophie 
Schoonjans harpa
Eiríksgata, 101 Reykjavík

LISTASAFN ÍSLANDS

19.00-20.00
Landslag með augum barna
Leiðsögn um sýningu á verkum barna og 
listsmiðja í Fræðslumiðstöð. 
20.00-21.00
Víðáttur
Nemendur frá Klassíska listdansskólanum 
beisla orku svæðisins. Danshöfundur: 
River Carmalt.
21.00-21.30
Samtal við listaverk - leiðsögn
Gestir velja verk af sýningunni og gera 
grein fyrir merkingunni. Skriflegum 
textum safnað.
22.00-23.00
Íslenskir listamenn við skilningstréð
Snorri Ásmundsson myndlistarmaður 
rökræðir um íslenska myndlist.
23.00-24.00
Gluggi framtíðar
Samræður: Halldór B. Runólfsson safn-
stjóri spjallar við gesti um sýningar safns-
ins.
Fríkirkjuvegur 7, 101 Reykjavík

LISTASAFN REYKJAVÍKUR  
ÁSMUNDARSAFN

19.00-24.00
Hugsað í formum 
Í píramída Ásmundarsafns er endurgerð 
af vinnustofu Ásmundar þar sem ljósi er 
varpað á vinnuaðstöðu hans í Sigtúninu. 
Sett hefur verið upp lesstofa þar sem 
hægt er að fræðast um líf og list Ás-
mundar í máli og myndum. Einnig opið 
laugard. og sunnudag frá 13.00-16.00.
19.00-24.00
„Ég kýs blómlegar konur . . .“ Konan 
sem tákn í list Ásmundar
„Titill sýningarinnar er sóttur í viðtal við 
Ásmund Sveinsson en verkin á sýning-
unni spanna allan feril myndhöggvarans, 
allt frá fyrstu raunsæisverkum hans til 
íburðarmikilla túlkunar hans á konunni.
Einnig opið laugard. og sunnudag frá 
13.00-16.00.
19.00-24.00
Svefnljós – Ráðhildur Ingadóttir
Svefnljós er heiti á innsetningu Ráðhild-
ar Ingadóttur, sem sett er saman úr hvolfi 
Ásmundarsafns, hljóði rýmisins, tölvu, 
handspegli, ljósvarpa og skugga. 
Einnig opið laugard. og sunnudag frá 
13.00-16.00
20.00-20.30
Fjölskylduleiðsögn
Fjölskylduleiðsögn um sýningarnar Hugs-
að í formum – vinnustofa Ásmundar 
Sveinssonar og Ég kýs blómlegar konur..... 
konan í list Ásmundar Sveinssonar.
21.30-22.15
Byggingarlist - leiðsögn
Guja Dögg Hauksdóttir arkitekt FAÍ og 

deildarstjóri byggingarlistardeildar safns-
ins verður með leiðsögn um  Ásmund-
arsafn
22.30-23.00
Leiðsögn
Almenn leiðsögn um sýningarnar Hugs-
að í formum – vinnustofa Ásmundar 
Sveinssonar og Ég kýs blómlegar konur..... 
konan í list Ásmundar Sveinssonar. 
21.00-22.30
S.L.Á.T.U.R í Svefnljósi 
Gunnar Steinn Guðmundsson, einn af 
stofnmeðlimum S.L.Á.T.U.R, flytur hljóð-
gjörning í Kúlunni. Hámarksfjöldi í einu 
eru 10 manns.
Sigtúni, 105 Reykjavík

LISTASAFN REYKJAVÍKUR  
HAFNARHÚS

19.00-24.00
Án áfangastaðar 
Samsýning á verkum eftir bæði íslenska 
og alþjóðlega listamenn þar sem gefinn 
er gaumur að hinum ört vaxandi straumi 
innlendra og erlendra ferðamanna um Ís-
land og áleitnum spurningum um ferða-
mennskuna velt upp. Unnið í samvinnu 
af Markúsi Þór Andréssyni, sýningarstjóra 
og Dr. Gunnþóru Ólafsdóttur, landfræð-
ingi í samstarfi við Listasafn Reykjavíkur, 
ReykjavíkurAkademíuna og Félag land-
fræðinga. Einnig opið laugard. og sunnu-
dag frá 10.00-17.00
19.00-24.00
Boðskapur Mothman
Listamennirnir Hannes Lárusson og Ás-
mundur Ásmundsson vinna sameigin-
lega innsetningu og beita þrívíðum tré-
strúktúrum, gagnvirkum símarásum og 
ljósum til að ná fram tilætluðum boðskap 
og listrænni virkni. Framgangur verksins 
gerir ráð fyrir þátttöku barna jafnt sem 
fullorðinna. Samkeppni um bestu mynd-
ina af Mothman. 
19.00-24.00
D19 – Hulda Rós Guðnadóttir
Sýning Huldu Rósar Guðnadóttur (1973) 
í D-salnum nefnist Hops Hopsi og sam-
anstendur af tíu rása myndbandsinnsetn-
ingu sem hún gerði árið 2010.
Einnig opið laugard. og sunnudag frá 
10.00-17.00
19.00-24.00
Erró – Samtíningsverk og Klippi-
myndir
Á sýningunni Erró – Klippimyndir gefst 
almenningi í fyrsta skipti tækifæri til að 
skoða um það bil 130 klippimyndir sem 
Erró hóf að gefa Listasafni Reykjavíkur 
árið 1989. Klippimyndir eru listform sem 
Erró uppgötvaði aðeins átján ára gam-
all en sýningin spannar allan hans feril 
til dagsins í dag. Einnig opið laugard. og 
sunnudag frá 10.00-17.00
19.00-24.00
Myndbands- og hljóðverk
19.00 Skipholt, John Bock, 2005 (55 mín.) 

19.00 Frá Hetty til Nancy / From 
Hetty to Nancy Deborah Strat-
man, 1997 (44 mín.)

20.00 Hringurinn / Ringroad, Friðrik Þór 
Friðriksson, 1985 (80 mín.) 

20.00 Bergmál er dvergmál, Kafli 1: Ísland 
- land án járnbrautar / Das Echo ist 
der Zwerge Sprache, Teil I: Island 
- Land ohne Eisenbahn Wolfgang 
Müller, 1999 (22 mín.)        

20.30 Skagafjörður, Peter Hutton, 2003 
(35 mín.)

21.15 Hekla, Haraldur Jónsson, 2001 (10 
mín.)

21.30 Í leit að hérna / Searching for 
Hjetna, Rory Middleton, 2010 (45 
mín.) 

21.30 Concerto mécanique pour la folie 
ou La Folle Mécamorphose / Vél-
konsert fyrir klikkunina eða hin 
klikkaða vélmyndbreyting, Éric 
Duvivier, 1962-63 (20 mín.) 

22.30 Rangsælis / Counter Clockwise, 
Ragnheiður Gestsdóttir, 2011 (20 
mín.) 

Milli atriða: Aero, 2008, Ghostigital/
Finnbogi Pétursson/Skúli Sverr-
isson

19.30-20.15
Fjölskylduleiðsögn og ratleikur – Án 
áfangastaðar
Leiðsögn og leikur sérstaklega ætlaður 
fjölskyldum í tengslum við sýninguna Án 
áfangastaðar. 
21.00-21.30
Leiðsögn: ERRÓ - Samtíningsverk / Þrí-
víddarsamklipp & Klippimyndir
Leiðsögn um sýninguna Erró - Klippi-
myndir. 
22.00-22.45
Leiðsögn- Án áfangastaðar
Leiðsögn um sýninguna Án áfangastaðar. 
22.30-22.50
Lifandi viðburður Rafmagnssveitar-
innar 
Rafmagnssveitin var stofnuð árið 2000 og 
samanstendur af myndlistamönnunum 
Sigurði Guðjónssyni, Magnúsi Árnasyni, 
og rithöfundinum Ófeigi Sigurðssyni. 
Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík

LISTASAFN REYKJAVÍKUR 
KJARVALSSTAÐIR

19.00-24.00
Kjarval - Lykilverk
Á sýningunni eru sýnd lykilverk Kjarvals 
í eigu Listasafnsins en þau mynda ein-
stakt og magnað yfirlit af ferli þessa ást-
sæla listamálara íslensku þjóðarinn-
ar. Einnig opið laugard. og sunnudag frá 
10.00-17.00
19.00-24.00
Sýning sýninganna, Ísland í Feneyj-
um í 50 ár
Feneyjatvíæringurinn er stundum nefnd-
ur Sýning sýninganna, enda einn af 
heimsins merkustu myndlistarviðburðum. 
Á sýningunni gefst í fyrsta skipti tæki-
færi til að sjá verk íslensku Feneyjafaranna 
samankomin á einum stað og þá þróun 
og breytingar sem hafa orðið í þátttöku-
sögu Íslendinga á þessum 50 árum.
Einnig opið á laugard. og sunnudag frá 
10.00-17.00
19.00-19.30
Fjölskylduleiðsögn - Sýning sýning-
anna
Leiðsögnin hefst í Smiðju Kjarvalsstaða 
og er sérstaklega ætluð fjölskyldum. 
19.00-24.00
Ítölsk kaffihúsastemming á Kjarvals-
stöðum
Í tengslum við „Sýningu sýninganna, Ís-
land í Feneyjum í 50 ár” verður ítalskt 
þema á kaffihúsinu og spennandi uppák-
omur. Kl. 21.00 flytur Amiina nokkur vel 
valin lög, kl. 22.00 les Þröstur Helgason 
úr bókinni - Birgir Andrésson; Í íslenskum 
litum og kl. 22.30 tekur Ljótikór lagið.
19.30-20.15
Byggingarlist - leiðsögn
Guja Dögg Hauksdóttir arkitekt FAÍ og 
deildarstjóri byggingarlistardeildar safns-
ins verður með leiðsögn um Kjarvalsstaði.

20.00-22.00
Á bak við tjöldin– Hið allra heilagasta 
afhjúpað
Skoðunarferðir og leiðsögn um geymsl-
ur og bakland safnsins. 
Leiðsögn hefst á 30 mínútna fresti frá kl. 
20.00 Hámarksfjöldi er 10 manns í einu.
20.30-21.00
Sýning sýninganna - leiðsögn 
Gengið um sýninguna „Sýning sýning-
anna, Ísland í Feneyjum í 50 ár“. 
Flókagata 5, 105 Reykjavík

LISTASAFN SIGURJÓNS ÓLAFSSONAR

19.00-24.00
Súlur Sigurjóns
Opnun: Súlan er eitt grundvallarstefja 
í myndhugsun Sigurjóns Ólafssonar. 
Þekktustu súlur hans eru án efa Íslands-
merki á Hagatorgi og Öndvegissúlur 
við Höfða í Reykjavík. Á þessari sýningu 
verður sjónum beint að völdum trésúl-
um eftir Sigurjón, sem eru tilbrigði við 
fyrrgreint stef og sem sýna hugmynda-
auðgi listamannsins. 
Laugarnestangi 70, 105 Reykjavík

LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

19.00-24.00
Hver er maðurinn? 
Á Safnanótt gefst gestum kostur á að 
bera kennsl  á fólk og staði á ljósmynd-
um úr safnkosti Ljósmyndasafns Reykja-
víkur.
19.00-24.00
Karl R. Lilliendahl – Ljós réttlátra 
logar... 
Ljósmyndir af mótmælunum í nóvember 
2008 þar sem setningum úr Orðskviðum 
Salómons í Biblíunni er skeytt saman við 
myndirnar.
19.00-24.00
Orri – Innviðir 
Ljósmyndarinn Orri hefur um árabil 
myndað íslensk eyðibýli. Í ljósmynd-
um Orra er gerð tilraun til að fanga lit-
ríkan andann sem ríkir í innviðum eyði-
býlanna og þá ómetanlegu litapallettu 
sem skapast þegar óreiðukennt veður-
far vinnur á veggfóðri, málningu og hús-
gögnum.
20.00-21.00
Leifur Þorsteinsson - leiðsögn
Fyrsti hluti sýningarraðar Leifs Þorsteins-
sonar af fimm á 30 ára afmælisári Ljós-
myndasafns Reykjavíkur. Leifur fjallar um 
sýningu sína og tæknina á bakvið mynd-
irnar.
Tryggvagata 15. 101 Reykjavík

LYFJAFRÆÐISAFNIÐ

19.00-21.30
Lyfjafræðisafnið
Lyfjafræðingar verða með leiðsögn auk 
þess sem sýnt er myndband um gamla 
framleiðsluhætti í apótekum. Sýning 
myndbandsins tekur eina klukkustund.
Neströð 170 Seltjarnarnes

MIÐBÆRINN

19.00-24.00
Óskilgreint sjálf
Kveikt verður á útilistverkinu Óskilgreint 
sjálf við Hverfisgötu 44. Verkið er unnið 
af nemendum úr ólíkum listgreinum á 
2. ári í Listaháskóla Íslands sem sameina 
kunnáttu sína og krafta. 
19.00-24.00
Ljósnæm I og II
Ísland persónugert í fortíð, nútíð og 
framtíð. Skúlptúrar frystir í ís á Hjartar-
eit og upplifun fyrir öll skynfærin í Kaol-
in Gallerý.
Hjartareitur, Laugavegi 19  og Kaolin Gall-
ery, Ingólfsstræti 8

NÁTTÚRUFRÆÐISTOFA KÓPAVOGS

19.00-24.00
„Upprunalegir“ Íslendingar
Kynning á grunnvatnsmarflóm, einlendri 
tegund krabbadýra sem bundnar eru við 
vatnsmikil grunnvatnskerfi á hinu eld-
virka belti landsins. Þessi dýr hafa þró-
ast hér á landi og finnast hvergi annars 
staðar. Er hægt að hugsa sér uppruna-
legri Íslendinga en það? Dr. Bjarni Kristj-
ánsson kynnir þessi forvitnilegu dýr. 
Einnig opið laugardag 13-17.
Hamraborg 6a, 200 Kópavogur

NESSTOFA

19.00-23.00
Stjörnuskoðun og loftsteinar í Nesi
Stjörnuskoðunarfélag Seltjarnarness 
verður í Nesi og fræðir gesti um himin-
geiminn, sýnir loftsteina og stendur fyrir 
stjörnuskoðun ef veður leyfir.
19.15-19.45
Húsakönnun - leiðsögn fyrir börn
Krókar og kimar Nesstofu skoðaðir.
20.00-20.30
Söngvaseiður - Selkórinn í Nesstofu
Félagar í Selkórnum taka nokkur lög.

Safnanótt föstudaginn 11. febrúar

Ásmundarsafn
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BÓKASAFN GARÐABÆJAR

11.30-13.00 laugardagur
Leiklestur fyrir börn
Anna Brynja Baldursdóttir verður með leiklestur fyrir 
börn.  Hentar vel börnum á aldrinum 5-8 ára en öll 
börn og fullorðnir eru velkomin. 
Hefst kl. 11.30, endurtekið kl. 12.30. Bókasafnið er 
opið kl. 11-15.

GRAFÍKSAFN ÍSLANDS

14.00-18.00 laugardagur
Íslensk grafík
Dagskrá fyrir börn kl. 14-16 á verkstæði félagsins þar 
sem grafíklistamenn þrykkja með börnum. Sýningar-
salur einnig opinn á sunnudag 14-18.

GRÓFARHÚS

14.00-16.00 laugardagur
Skuggaleikhús
Bryndís Gunnarsdóttir leiðbeinir börnum og full-
orðnum við skuggabrúðugerð. Skuggaleikhús á 
staðnum til að leika sér í. Í boði Borgarbókasafns, 
Ljósmyndasafns og Borgarskjalasafns Reykjavíkur. 

HAFNARBORG MENNINGAR OG LISTAMIÐSTÖÐ 
HAFNARFJARÐAR

12.00-17.00 laugardagur
Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands - Libia Castro 
og Ólafur Ólafsson
Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands eftir Ólaf Árna Ól-
afsson og Libiu Pérez de Siles de Castro. Eins og 

titill verksins gefur til kynna er efni þess stjórnarskrá 
lýðveldisins, en allar áttatíu og ein greinar hennar 
eru texti við tónverk eftir tónskáldið Karólínu Eiríks-
dóttur. Gjörningurinn verður fluttur þennan dag.

KRÓKUR Á GARÐAHOLTI

13.00-16.00 laugardagur
Opið hús í Króki á Garðaholti
Krókur á Garðaholti er lítill bárujárnsklæddur bursta-
bær sem var endurbyggður úr torfbæ árið 1923.  
Bílastæði við samkomuhúsið á Garðaholti.

LISTASAFN REYKJAVÍKUR  
HAFNARHÚS

10.00-17.00 laugardagur og sunnudagur
Boðskapur Mothman
Listamennirnir Hannes Lárusson og Ásmundur Ás-
mundsson vinna sameiginlega innsetningu og beita 
þrívíðum tréstrúktúrum, gagnvirkum símarásum og 
ljósum til að ná fram tilætluðum boðskap og list-
rænni virkni. Fyrir börn jafnt sem fullorðna. Sam-
keppni barna um bestu myndina af Mothman. Veg-
leg verðlaun veitt hæfileikaríku barni. 
Ókeypis aðgangur gegn framvísun þátttökuseðils í 
Safnanæturleiknum
10.00-17.00
Myndbands- og hljóðverk/ Án áfangastaðar
„Dagskrá myndbands- og hljóðverka: 
10.00 Hringurinn / Ring Road, Friðrik Þór Friðriksson, 

1985 (80 mín.)
11.30 Hekla, Haraldur Jónsson, 2001 (10 mín.)
12.00 Skipholt, John Bock, 2005 (55 mín.)
13.00 Frá Hetty til Nancy / From Hetty to Nancy, De-

borah Stratman, 1997 (44 mín.)
14.00 Bergmál er dvergmál, Kafli 1: Ísland - land án 

járnbrautar / Das Echo ist der Zwerge Spra-
che, Teil I: Island - Land ohne Eisenbahn, 
Wolfgang Müller, 1999 (22 mín.) 

14.30 Rangsælis / Counterclockwise, Ragnheiður 
Gestsdóttir, 2011 (12 mín.)

15.00 Skagafjörður, Peter Hutton, 2003 (35 mín.)
16.00 Í leit að hérna / Searching for Hjetna, Rory 

Middleton, 2010 (45 mín.)”
Ókeypis aðgangur gegn framvísun þátttökuseðils í 
Safnanæturleiknum

LISTASAFN SIGURJÓNS ÓLAFSSONAR

15.00-16.00 laugardagur og sunnudagur
Súlur Sigurjóns. Leiðsögn
Leiðsögn um sýninguna.

LISTASAFN ASÍ

15.00-16.00 sunnudagur
Fjölskyldukvintettinn spjallar
Í tengslum við sýningu Curvers Thoroddsen verður 
efnt til fjölskylduspjalls þar sem Curver og fjölskylda 
hans þau Gísli Thoroddsen, Bryndís Hannah, Arnar 
Eggert Thoroddsen, Eva Engilráð Thoroddsen koma 
og spjalla saman um verkið og svara spurningum. 

LISTASAFN REYKJAVÍKUR 
KJARVALSSTAÐIR

15.00-16.00 sunnudagur
Listamannaspjall: Ragnar Kjartansson
Ragnar Kjartansson myndlistarmaður og fulltrúi Ís-

lands í Feneyjatvíæringnum árið 2008, tekur þátt í 
leiðsögn um sýninguna „Sýning sýninganna, Ísland í 
Feneyjum í 50 ár“.
Ókeypis aðgangur gegn framvísun þátttökuseðils í 
Safnanæturleiknum

ÞJÓÐMINJASAFN ÍSLANDS

11.00-12.00 laugardagur
Leiðsögn á ensku um Þjóðminjasafnið
Leiðsögn um grunnsýningu, Þjóðminjasafnið ætlað 
enskumælandi gestum.
13.00-14.00 laugardagur
Leiðsögn um grunnsýningu Þjóðminjasafns Ís-
lands
Leiðsögn verður um grunnsýningu Þjóðminjasafns-
ins, Þjóð verður til. 
13.00-14.00 sunnudagur
Leiðsögn um ljósmyndasýninguna Ljósmyndari 
Mývetninga
Inga Lára Baldvinsdóttir, fagstjóri myndasafns Þjóð-
minjasafns Íslands, mun leiðsegja gestum um nýja 
ljósmyndasýningu safnsins, Ljósmyndari Mývetn-
inga-Mannlífsljósmyndir Bárðar Sigurðssonar frá 
upphafi 20.aldar. 
15.00-16.00 sunnudagur
Leiðsögn um sýninguna Guðvelkomnir, góðir 
vinir! 
Lilja Árnadóttir, fagstjóri munasafns, mun leiðsegja 
gestum um nýja sýningu Þjóðminjasafns Íslands á ís-
lenskum, útskornum drykkjarhornum.

Ókeypis aðgangur gegn framvísun þátttökuseðils í 
Safnanæturleiknum á alla viðburðina.

laugardaginn 12. febrúar og sunnudaginn 13. febrúar

21.00-21.45
Bjarni Pálsson og samtíð hans
Leiðsögn um Nesstofu með Óttari Guð-
mundssyni lækni.
22.15-23.00
Byggingarlist - Nesstofa í 250 ár
Nesstofa er eitt elsta hús landsins. Leið-
sögn um Nesstofu í fylgd Önnu Þor-
bjargar Þorgrímsdóttur. 
Nes við Seltjörn 170 Seltjarnarnes

NORRÆNA HÚSIÐ

19.00-24.00
I Vesterveg
Sýning á norræni samtímalist í sýningar-
sölum í kjallara hússins. Sögulegt sam-
starf um norræna samtímalist í ljósi 
sameiginlegs menningararfs. Farand-
sýningin I Vesterveg er afrakstur sam-
vinnu listamanna frá Íslandi, Færeyjum, 
Hjaltlandseyjum og Noregi. Einnig opið 
laugardag og sunnudag.
19.00-24.00
Landslag
Sýning í anddyri Norræna hússins á verk-
um danska grafíklistamannsins Jens 
Damkjær Nielsen. Hann sýnir svart-
hvítar línóleum framkallanir, sem bera 
sameigin lega titilinn Landslag. Einnig 
opið á laugardag og sunnudag.
Sturlugata 5, 101 Reykjavík

PERLAN

19.00-24.00
Sögusafnið Perlunni
Söguleg stund í Perlunni. Sögufræg-
ar persónur og stórviðburðir úr Íslands-
sögunni frá landnámi til siðaskipta.
Íslenskir víkingar bregða á leik fyrir gesti 
á Safnanótt.
Öskjuhlíð, 105 Reykjavík

SÍM HÚSIÐ

19.00-24.00
Spessi - listamaður mánaðarins
Spessi er einn af okkar ástsælustu ljós-
myndurum og hafa verk hans ratað víða 
á söfn og sýningar um allan heim. Þema 
Safnanætur er „Íslendingur?” og hefur 
Spessi fengið lausan tauminn við að út-
færa sýninguna í tengslum við áhuga-
vert og margtúlkanlegt þemað.
Hafnarstræti 16, 101 Reykjavík

TÓNLISTARSAFN ÍSLANDS

19.00-24.00
Þjóðsöngur Íslendinga - Sveinbjörn 
Sveinbjörnsson tónskáld
Tónlistarsafn Íslands vinnur nú við að 
setja upp sýningu um Sveinbjörn Svein-
björnsson, fyrsta menntaða tónskáld Ís-
lendinga. Sýningarstjóri og forstöðu-
maður veita innsýn í uppsetningu sýn-
ingarinnar, safnið og starfsemi þess.
Á laugardeginum verður boðið upp á 
einfaldaða útgáfu af dagskrá Safnanætur.
20.00-24.00
Að gefa sætum hlutum vígtennur
Fyrsta myndlistarsýning Júlíusar Valdi-
marssonar, tvítugs listnema úr Kópavog-
inum. Sýningin samanstendur af furðu-

verum í margvíslegum litum. Mola-
kaffi býður upp á pönnukökur og kaffi. 
Jazzbandið Stimplar og hljómsveitin 
Friends4evah spila fram eftir kvöldi.
21.30-22.00
Ljóti kórinn leikur
Ljóti kórinn leikur við hvern sinn fingur. 
Flutt verða íslensk lög við undirleik 
óvenjulegra hljóðfæra.
Hábraut 2, 200 Kópavogi

VÍKIN  SJÓMINJASAFNIÐ

19.00-24.00
Íslendingurinn og hafið
Samsýning rúmlega 30 félaga í Félagi frí-
stundamálara sem sýna hér saman mál-
verk undir þemanu Íslendingurinn og 
hafið. Einnig opið á laugardag og sunnu-
dag kl. 13 - 17
19.30-21.30
Varðskipið Óðinn
Leiðsögn um skipið í fylgd valinkunnra 
manna sem kunna frá ýmsu að segja.
20.00-20.30
Brúðuleikhús
Laxdæla lifnar við á Sjóminjasafninu. 
Leikhúsið 10 fingur og Sögusvuntan 
veita gestum innsýn í verk í vinnslu sem 
unnið er uppúr einni af okkar ástsælustu 
Íslendingasögum, Laxdælu. Laxdæla 
verður sýnd fyrir börn í grunnskólum 
Reykjavíkur í Víkinni þegar vorar. Endur-
tekið kl. 21.00
20.30-21.00
Karlakór Kjalnesinga
Karlakórinn syngur hetjusöngva um 
borð í varðskipinu Óðni. Það gerist ekki 
öllu karlmannlegra.
21.30-22.00
Karlakór Kjalnesinga
Karlakór Kjalnesinga syngur fyrir Safna-
næturgesti á Bryggjunni, kaffihúsi Sjó-
minjasafnsins. 
22.30-23.00
Fjör á bryggjunni
Félagar úr Karlakór Kjalnesinga leiða 

fjöldasöng í Bryggjusal Sjóminja safnsins. 
Einstakt umhverfi og frábær hljóm-
burður.
Grandagarður 8, 101 Reykjavík

ÞJÓÐMENNINGARHÚSIÐ

19.00-24.00
Börn brjóta blað
Á sýningunni Óskabarn - æskan og Jón 
Sigurðsson gefst börnum tækifæri til 
að setja sig í spor Jóns Sigurðssonar 
og leggja til leiðir að bættu samfélagi. 
Hvað þarf að efla svo öllum líði vel á Ís-
landi? Þau skrásetja hugsjónir sínar á 
blað, brjóta blaðið og innsigla með inn-
siglislakki.
19.00-24.00
ÍSLAND::KVIKMYNDIR
Sýningin ÍSLAND::KVIKMYNDIR í fullum 
gangi. Kvikmyndasaga Íslands frá upp-
hafi til nútímans kynnt. Rúllandi sýnis-
horn og kvikmyndir í fullri lengd. Yfir 
100 titlar.
19.00-24.00
Þjóðin og náttúran
Náttúrulífsmynd Páls Steingrímssonar 
verður sýnd viðstöðulaust allt kvöldið. 
Hún fjallar um hundinn, selinn, hest-
inn, gæsina, lundann og æðarfuglinn og 
samspil þessara dýra við íslenska þjóð.
19.30-21.30
Sjáðu svarta rassinn minn
Höfundar þjóðsagnasafnsins Sjáðu 
svarta rassinn minn lesa uppúr bók sinni 
inni á sýningu með myndum úr bókinni. 
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir tók 
þjóðsögurnar saman og endursagði og 
Þórey Mjallhvít Heiðar- og Ómarsdóttir 
málaði myndirnar. Upplesturinn hefst kl. 
19:30 og verður endurtekinn kl. 20, 20:30 
og 21.30. 
19.30-24.00
Skrifarastofan á handritasýningu 
Árnastofnunar opin
Prófið að dýfa fjaðurpenna í sortublek 
og draga til stafs á kálfskinnsbókfell. 

Safnkennari Árnastofnunar aðstoðar og 
fræðir gesti um skrif á skinn.
20.00-20.30
Gítartríó
Gítartríó skipað Birgit Myschi, Stefáni 
Hauki Gylfasyni og Jóni Gunnari Bier-

ing Margeirssyni, gítarleikurum, spil-
ar þjóðlög og alþýðulög í útsetningu 
Birgitar. 
21.00-21.30

Jón Sigurðsson kallast á við 
nafna sinn
Jón Sigurðsson, fv. Seðlabanka-
stjóri, ráðherra og formaður Fram-

sóknarflokksins, leggur út af ný-
opnaðri sýningu um Jón Sigurðsson, 

sjálfstæðishetju.
22.00-24.00

Tangóball - Fimm í tangó
Kvintettinn Fimm í tangó slær upp tang-
óballi í bókasalnum. Fimm í tangó eru: 
Ágúst Ólafsson, söngur, Ástríður A. Sig-
urðard, píanó, Íris Dögg Gísladóttir, fiðla, 
Kristín Lárusdóttir, selló og Vadim Fedor-
ov, harmónika.
Hverfisgata 15, 101 Reykjavík

ÞJÓÐMINJASAFN ÍSLANDS

19.00-24.00
Guðvelkomnir, góðir vinir!
Ný sýning í Þjóðminjasafni Íslands þar 
sem gestir geta litið augum úrval útskor-
inna drykkjarhorna. Einnig opið laugar-
dag og sunnudag.
19.00-19.30
Kvikmyndasýning - Ráðagóða 
stelpan
Leikin íslensk barnamynd frá Baldur Film. 
Með aðalhlutverk fara Álfrún Helga Örn-
ólfsdóttir og Jóhann Ari Lárusson. 
19.00-24.00
Ljósmyndari Mývetninga - ljós myndir 
Bárðar Sigurðssonar frá upphafi 20. 
aldar
Myndir ljósmyndarans Bárðar Sigurðs-
sonar verða til sýnis í myndasal Þjóð-
minjasafns Íslands. Myndirnar eru einstök 

heimild um líf og störf Íslendinga til 
sveita í upphafi 20. aldar. Einnig opið 
laugardag og sunnudag. 
19.00-24.00
Stoppað í fat
Ný sýning í Þjóðminjasafni Íslands þar 
sem má sjá ýmsa viðgerða nytjahluti. 
Einnig opið laugardag og sunnudag.
19.00-24.00
Útskornir kistlar og stokkar
Ný sýning í Þjóðminjasafni Íslands á út-
skornum kistlum og stokkum með 
ýmsum afbrigðum höfðaleturs. Einnig 
opið laugardag og sunnudag.
20.00-20.30
Fyrirlestur um þjóðerni
Guðmundur Hálfdánarson sagnfræð-
ingur heldur fyrirlestur um þjóðerni og 
þjóðernishyggju. 
21.00-21.30
Rímnakveðskapur
Steindór Andersen og Hilmar Örn 
Hilmarsson skemmta gestum með þjóð-
legum rímnakveðskap Í Þjóðminjasafni 
Íslands.
22.00-23.00
Kvikmyndasýning- Hver var Jónas?
Leikin íslensk heimildarmynd frá Lífs-
mynd um þjóðskáldið Jónas Hallgríms-
son. 
Suðurgata 41, 101 Reykjavík

ÞJÓÐSKJALASAFN ÍSLANDS

19.00-23.00
Áttu merkileg skjöl? Eiga þau erindi 
á safn?
Komdu og láttu sérfræðinga Þjóðskjala-
safns kanna gildi þeirra.
19.00-21.00
Forvarsla gamalla skjala sýnd
Forvarsla gamalla skjala sýnd. Á Þjóð-
skjalasafninu eru skjöl frá því um 1185 
og fram á okkar daga. Þar eru 35 hil-
lukílómetrar af skjölum, en sennilega 
kemstu ekki yfir að skoða þau öll.
19.00-24.00
Gömul skrift - verðlaunagetraun
Reyndu að skrifa og lesa gamla skrift. 
Verðlaunagetraun!
19.00-21.30
Ættfræðihornið
Finndu forfeður í kirkjubókum með að-
stoð sérfræðinga Þjóðskjalasafns.
21.30-22.00
Nýr manntalsvefur
Benedikt Jónsson flytur fyrirlestur um 
nýjan manntalsvef Þjóðskjalasafnsins.
22.00-22.30
Góðkynja Íslendingar
Unnur B. Karlsdóttir flytur fyrirlestur um 
hugmyndir á fyrri hluta 20. aldar um 
mannkynbótastefnu í framkvæmd.
23.00-23.59
Fyrirlestur um Stórubólu
Eiríkur G. Guðmundsson flytur fyrirlest-
ur um Stórubólu 1707-1709 og viðbrögð 
stjórnvalda.
22.30-23.00
Tónleikar - Svavar Knútur
Svavar Knútur tónlistamaður syngur og 
leikur fyrir gesti Þjóðskjalasafns.
Laugavegur 162, 105 Reykjavík

Varðskipið Óðinn

Lósmyndir Bárðar Sigurðssonar frá 
upphafi 20. aldar verða til sýnis í 
Þjóðminjasafninu.
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Á Heimsdeginum býðst börnum 
og fjölskyldum þeirra að taka 
þátt í fjölbreyttum listsmiðjum. 
Að þessu sinni tengjast smiðjurn-
ar goðsögum frá ýmsum heims-
hornum. Á heimasíðu Gerðu-
bergs er hægt að nálgast dagskrá 
Heimsdagsins á átta tungumál-
um því auk íslensku hefur hún 
verið þýdd á ensku, spænsku, al-
bönsku, pólsku, taílensku, lithá-
ísku og rússnesku. www.gerdu-
berg.is/www.vetrarhatid.is

Listsmiðjurnar á Heimsdegin-
um standa yfir frá kl. 13 til 16. Í 
smiðjunum er hægt að taka þátt í 
að búa til stóran dreka sem leidd-
ur verður út á lokahátíð eða búa 
til lítinn dreka til að taka með sér 
heim. Einnig gefst börnum kost-
ur á að taka þátt í suðrænni dans-
smiðju, bregða sér í gervi Dra-
kúla eða læra nokkur töfrabrögð 
í galdrasmiðju Merlins. 

Heimsdegi barna lýkur með því 
að allir þátttakendur hópast út á 
torgið á milli Miðbergs og Gerðu-
bergs kl. 16. 

VERNDARGRIPIR GOÐANNA
Langar þig til að búa til þinn eigin 
verndargrip? Rúnir eru fornt 
stafróf sem fyrst og fremst voru 
höggnar í stein eða ristar í tré. 
Komdu og settu þína rún á viðar-
bút sem þú getur borið um háls-
inn. 

Smiðjustjóri: Þórdís Halla 
Sigmarsdóttir

HRAFNAR ÓÐINS
Komdu og búðu til þinn eigin 
fréttahrafn. Huginn og Mun-
inn voru hrafnar Óðins, sem var 
æðsta goðið í norrænu goðafræð-
inni. Á daginn flugu hrafnarnir 
um allan heim og öfluðu tíðinda 
en á kvöldin sátu þeir á öxlum 

Óðins og krúnkuðu fréttunum í 
eyru hans. 

Smiðjustjóri: Guðmunda 
Óskarsdóttir 

ENGIN VENJULEG DÝR!
Komdu og búðu til Sleipni, áttfætt-
an hest Óðins, ketti ástargyðjunn-
ar Freyju eða svínið Sæhrímni 
sem eldað var á hverju kvöldi í 
Valhöll. Hráefnið eru venjulegir 
pappadiskar sem á undraverðan 
hátt breytast í dýr og skepnur úr 
norrænu goðafræðinni.

Smiðjustjóri: Rosalie Alegre

DVERGAR FÓRU AÐ DRULLUMALLA
Göldróttu svartálfarnir í nor-
rænu goðafræðinni voru sannir 
hagleikssmiðir sem gátu smíðað 
töfragripi. Þessir dvergar gerðu 
til að mynda galdrafjöturinn sem 
Fenrisúlfurinn í Gerðubergi er 
bundinn með. Komdu og búðu til 
þinn eigin dverg og gefðu honum 
alvöru dverganafn. 

Smiðjustjóri: Kristín Ragna 
Gunnarsdóttir

FREYJUKLATTAR OG VALKYRJUGLÖGG 
Lummurnar hennar Freyju eru 
ómótstæðilegar enda bornar 
fram með gullsósu sem gerð er 
úr tárum ástargyðjunnar. Val-
kyrjurnar drukku sérstakt töfra-
glögg áður en þær fóru og sóttu 
menn sem fórust í bardögum til 
að búa í Valhöll. Komdu og gæddu 
þér á veitingum sem eldaðar eru 
úti yfir opnum eldi.

Smiðjustjórar: Nichole Leigh 
Mosty og Anita Krasniqi

RÓMVERSK HLJÓÐFÆRASMIÐJA
Á tímum Rómverja voru ýmis 
hljóðfæri notuð við tilbeiðslu 
guðanna. Komdu og búðu til þína 
eigin panflautu, trommu, hristu 

eða blásturshljóðfæri. Á loka hátíð 
úti við gefst kjörið tækifæri til að 
taka hraustlega undir með söng 
og hljóðfæraleik með eigin hljóð-
færi.

Smiðjustjórar: Pamela De 
Sensi, Hjörtur Hjartarson, 

Heiðrún Fivelstad og Hugrún 
Helgadóttir. 

SUÐRÆN OG SEIÐANDI DANSSMIÐJA 
Taktu þátt í danssmiðju þar sem 
kennd verða vel valin spor undir 
ljúfum tónum frá Suður-Ameríku 
og Kúbu. Á lokahátíðinni úti á 
torgi gefst tækifæri til að dansa 
við trumbuslátt og annan hljóð-
færaleik.

Smiðjustjóri: Edna Mastache

REKASMIÐJA
Drekar koma fyrir í goðsögum 
margra landa. Pappírsbrot, eða 
origami, er ævaforn japönsk list-
grein sem felst í að búa til skraut-
muni með því einu að brjóta 
saman pappír. Taktu þátt í að búa 
til stóran austurlenskan dreka og 
fylgdu honum í lokahátíðinni á 
torginu. 

Smiðjustjóri: Björn Finnsson 

KÍNVERSKUR DREKI
Komdu og búðu til lítinn dreka til 
að taka með þér heim. Kínversku 
drekarnir eru gjarnan litríkir og 
geta hlykkjast um eins og alvöru 
drekar. Sá blái er veðurdreki og 
Manchu-drekinn getur breytt um 
ham – hvernig er þinn dreki?

Smiðjustjóri: Katarzyna 
Woźniewska

LEIKBRÚÐUSMIÐJA SEIFS OG 
AFRÓDÍTU
Það er gaman að töfra fram ein-
faldar leikbrúður úr pappír. Í 
grísku goðafræðinni eru margar 

heillandi persónur; Seifur er 
æðsta goðið, Aþena er hagleiks-
gyðja og Afródíta er gyðja ástar 
og fegurðar. Lærðu að gera eigin 
leikbrúðu með grísku goði.

Smiðjustjóri: Hugrún Ýr 
Magnúsdóttir

DRAKÚLA
Viltu bregða þér í gervi Drakúla? 
Sagan um Drakúla greifa í kast-
alanum í Transylvaníu byggir á 
ýmsum þjóðsögum um vampírur. 
Hann er ákaflega fölur, er með 
blóðrauðar varir og rauð augu og 
undan efri vör hans glittir í hvítar 

vígtennur – Drakúla er hryllllli-
legur!

Smiðjustjóri: Kristín Þóra 
Guðbjartsdóttir 

GALDRASMIÐJA MERLINS
Goðsagnapersónan Merlin er 
galdramaður frá Englandi sem 
tengist sögunni af Arthúri kon-
ungi og riddurum hringborðsins. 
Jón Víðis töframaður bregður 
sér í hlutverk Merlins og kennir 
okkur nokkur skemmtileg töfra-
brögð. 

Smiðjustjóri: Jón Víðis 
Jakobsson töframaður

Heimsdagur barna laugardagur 12. febrúar 13.00-17.00

MENNINGARMIÐSTÖÐINNI GERÐUBERGI OG FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐINNI MIÐBERGI, GERÐUBERGI 35, 111 REYKJAVÍK

Hátíðin Kærleikar verður 
haldin í þriðja sinn á 
sunnudaginn. Hún hefst 
með lúðraþyt við sólsetur á 
Austurvelli.

„Kærleikar snúast um að efla 
samkennd, fagna því að við búum 
í samfélagi og finna að við þurfum 
á hverju öðru að halda, að allir 
séu mikilvægir,“ segir Bergljót 
Arnalds, sem er hugmyndasmiður 
og skipuleggjandi Kærleikanna. 
„Við kveikjum á kyndlum og 
reynum að veita lit og ljósi í hjörtu 
okkar á þessum dimma árstíma og 
þessum oft kaldranalegu tímum,“ 
segir Bergljót sem stendur nú 
fyrir Kærleikum í þriðja sinn en 
fyrstu Kærleikarnir voru haldnir 
í kjölfar hrunsins. „Þá var reiðin 
sem mest og mig langaði að við 
tækjum smá stund og fögnuðum 
ástinni og því sem tengir okkur 
saman,“ segir Bergljót en fyrir 
þremur árum lentu Kærleikarnir 
á Valentínusardag. „Þá þótti þörf 
á þessu og svo virðist enn vera í 
dag.“

Kærleikarnir hefjast með 
lúðrablæstr i  Lúðrasveitar 
verkalýðsins klukkan 17.30 

á Austurvelli og standa í um 
klukkustund. „Ýmsir þekktir 
einstaklingar leggja fram 
fallega hugsun um kærleikann 
og þá höfum við örlitla þögn þar 
sem við sendum öll jákvæða 
strauma út í samfélagið,“ segir 
Bergljót. Ragnheiður Gröndal 
flytur lag áður en gengin er 
Kærleiksganga í kringum tjörnina 
en hljóðfæraleikarar leika þekkt 
ástarlög á göngunni. „Leikhópar 
munu taka á móti göngunni 
og koma fólki á óvart með 
skemmtilegum uppátækjum og svo 
munu kórar Reykjavíkur safnast 
saman við Reykjavíkurtjörn og 
taka lagið fyrir framan Iðnó undir 
stjórn Jóns Stefánssonar,“ upplýsir 
Bergljót. 

Síðustu tvö ár hafa leikarar 
veitt ókeypis knús á Kærleikunum, 
verður framhald á því? „Jú en í ár 
bætum við um betur og vonandi 
mæta svo margir að við getum 
sett  Íslandsmet í hópknúsi,“ segir 
Bergljót glaðlega. Hún minnir 
fólk einnig á að litur hátíðarinnar 
sé rauður og því upplagt að mæta 
með eitthvað rautt, til dæmis 
rauðan trefil, vettlinga eða vera í 
rauðri peysu.

- sg

Vilja setja Íslandsmet í hópknúsi

Bergljót efnir til Kærleika í þriðja sinn á sunnudaginn. Lúðrasveit verkalýðsins tekur á móti fólki með lúðraþyt áður en haldið er í 
Kærleiksgöngu í kringum Tjörnina. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kærleikar sunnudagur 13. febrúar kl. 17.30 á Austurvelli
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●DAGSKRÁ Á GLJÚFRASTEINI  Opið verður á Gljúfrasteini milli 
klukkan 19 og 24 í dag á Safnanótt. 

Boðið er upp á margmiðlunarsýningu í móttökuhúsi og hljóðleiðsögn 
um húsið á íslensku, ensku, dönsku, sænsku og 
þýsku. Klukkan 21 verður Svavar Knútur með 
tónleika í stofunni.

Gljúfrasteinn var heimili og vinnu-
staður nóbelsskáldsins Halldórs 
Laxness og fjölskyldu hans um hálfrar 
aldar skeið. Gljúfrasteinn er nú safn 
og er húsinu haldið óbreyttu frá því 
Halldór bjó þar og starfaði. 

Stærstu vistarverurnar eru stór 
stofa á jarðhæð og skrifstofa Halldórs 
á annarri hæð. Þar er bókasafn hans 
varðveitt, svo og vinnupúltið sem 
hann stóð gjarnan við.

Sérstakur Safnanæturstrætó 
fer frá Kjarvalsstöðum kl. 20 og 
heldur til baka þegar tónleik-
um Svavars Knúts er lokið.

Brúðuleiksýning um Laxdælu 
er í mótun og geta gestir Safna-
nætur fengið smjörþefinn í 
Víkinni í kvöld.

Laxdæla lifnar við með hjálp 
brúðuleikaranna og mæðgnanna 
Hallveigar Thorlacius og Helgu 
Arnalds í Sjóminjasafninu í kvöld. 
Um er að ræða verk í vinnslu sem 
þær mæðgur hafa unnið upp úr 
Laxdælu og verður sýnt fyrir börn 
í grunnskólum Reykjavíkur í Vík-
inni þegar vorar. 

„Þegar við byrjuðum að vinna 
með söguna fórum við að sjá þó 
nokkrar hliðstæður með ævi Guð-
rúnar Ósvífursdóttur og föður-
ömmu minnar Guðrúnar Laxdal 
og þannig förum við inn í söguna. 
Við byrjum í kjallarageymslu 
þar sem dótið hennar ömmu er 
geymt. Fljótlega kemur í ljós að 
þar er farið að leka og við förum 
að bjarga hlutum upp úr kössum. 
Þar finnum við meðal annars Lax-
dælu og sagan lifnar smám saman 
við í dótinu hennar ömmu,“ segir 
Helga. 

„Aðalútgangspunktur verksins 
er ástarþríhyrningurinn á milli 
Guðrúnar, Kjartans Ólafssonar og 
Bolla Þorleikssonar. Þá eru draum-
ar Guðrúnar teknir fyrir auk þess 
sem við reynum að setja okkur inn 
í það hvernig þessari konu leið og 

af hverju hún á endanum lætur 
bræður berjast.“

En hvernig líkist ævi hennar 
lífshlaupi ömmu þinnar? „Það voru 
fjórir menn í lífi ömmu alveg eins 
og í lífi Guðrúnar. Fyrsta manninn 
skildi hún við, þann næsta missti 
hún af slysförum, þriðja manninn 
gat hún ekki átt og síðan átti hún 
þann fjórða. Þá heitir hún Guðrún 
Laxdal og í gegnum Íslendingabók 
komumst við svo að því að hún er 
afkomandi Guðrúnar Ósvífurs-
dóttur og ég líka.“

Fullbúin kemur sýningin til með 
að vera 50 til 60 mínútna löng og 
er hún sérstaklega hugsuð fyrir 

grunnskólanemendur á aldrinum 
12 til 13 ára sem eru að lesa Lax-
dælu í skóla. „Ég held að sýning-
in geti hjálpi þeim til að átta sig 
á sögunni og vonandi kveikir hún 
áhuga.“ Helga segir verkið þó ekki 
síður fyrir fullorðna. Þær mæðgur 
nota brúður og teiknimyndir og 
segir Helga um að ræða afar 
myndræna sýningu. Helga gerir 
brúður og leikmynd, Hallveig leik-
gerðina og Þórhallur Sigurðsson 
leikstýrir.

Brot úr sýningunni verður sýnt 
í Víkinni í Sjóminjasafninu milli 
20 og 20.30 í kvöld og aftur frá 21 
til 21.30.

Laxdæla lifnar við í Víkinni

Helga Arnalds og Hallveig Thorlacius stýra brúðuleikhúsi í dag í Sjóminjasafninu 
Víkinni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

● BÖRN BRJÓTA BLAÐ  
Börn fá að taka virkan þátt í 
Þjóðmenningarhúsinu í dag 
milli klukkan 19 og miðnættis. Í 
tengslum við sýninguna Óska-
barn – æskan og Jón Sigurðsson 
fá börn tækifæri til að setja sig í 
spor Jóns Sigurðssonar og leggja 
til hvernig bæta megi samfélag-
ið. Börnin skrifa hugsjónir sínar á 
blað, brjóta það og innsigla með 
innsiglislakki. „Börnin ráða svo hvað þau gera við bréfin sín, hvort þau 
fara með þau heim og geyma, gefi foreldrum sínum eða sendi jafnvel til 
ríkisvaldsins,“ segir Jóhanna Bergmann, leiðsögumaður í Þjóðmenningar-
húsinu, sem mun vera gestum til aðstoðar á sýningunni í dag. 
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●DAGSKRÁ Í BÓKA-
SAFNI HAFNARFJARÐ-
AR  Fjölbreyttir viðburðir verða 
í Bókasafni Hafnarfjarðar til mið-
nættis í kvöld.   

Sem dæmi má nefna sýningu 
Lárusar Karls Ingasonar. Sýning-
in verður líka opin á laugardag 
frá kl. 11-15. Þá opnar sýning 
nemenda úr 6. bekk Hraun-
vallaskóla en krakkarnir sýna 
teikningar af hinum „dæmigerða 
Íslendingi“. Katrín Bjarnadóttir 
frá Hvestu í Arnarfirði sýnir 
úrval postulínsmuna sem hún 
hefur málað um tíðina. Ungir 
nemendur frá Listdansskóla 
Hafnarfjarðar sýna fjörugan 
dans og Símon Jón Jóhannsson, 
þjóðfræðingur, flytur hugleið-
ingu um sjálfsmynd Íslendinga í 
ljósi sögunnar.

Þjóðlagakvartettinn Robert 
The Roommate spilar lög frá 
sjöunda og áttunda áratugnum 
klukkan 21 og kvikmyndin „Sol-
ino“ verður sýnd klukkan 21.30. 
Nánar á www.hafnarfjordur.
is/bokasafn     

●STJÖRNUSKOÐUN Á SAFNANÓTT  
Stjörnuskoðunarfélag Seltjarnarness tekur þátt í 
Safnanótt.

Í kvöld milli klukkan 19 og 23 mun félagið fræða 
gesti um himingeiminn í Nesstofu við Seltjörn á 
Seltjarnarnesi og sýna loftsteina. Ef verður leyfir verður 
einnig farið út í stjörnuskoðun.

Stjörnuskoðunarfélag Seltjarnarness er eina félag 
áhugamanna um stjörnuskoðun og stjörnufræði hér 
á landi. Félagið er opið öllum áhugamönnum um 
stjörnuskoðun og stjörnufræði og stendur fyrir marg-
víslegum uppákomum á hverju ári, svo sem nám-
skeiðum, sólskoðun og stjörnuskoðun fyrir almenning.

Á hinni fjölbreytilegu samsýningu 
Íslendingur sem fram fer á rúm-
lega þrjátíu söfnum höfuðborgar-
svæðisins á Safnanótt getur að 
líta alls kyns sýnishorn og túlkan-
ir á því hvað er Íslendingur. 

Íslendingur þarf hins vegar 
ekki endilega að vera mannvera 
því framlag Náttúrufræðistofu 
Kópavogs er marfló sem lifir í 
ferskvatnskerfum jarðhitasvæða. 

Marflóin hefur búið hérlendis 
frá því áður en Ísland varð til í 
þeirri mynd sem við þekkjum það 
og getur því hæglega talist vera 
fyrsti Íslendingurinn.

Marfló fyrsti 
Íslendingurinn?

Marflóin hefur búið á Ísland frá upphafi.

Nýjung í söfnum 
Reykjavíkurborgar

allan
febrúar

MINJASAFN REYKJAVÍKUR
Árbæjarsafn

Landnámssýning

ÁRSKORT

ÁRSKORT

Borgarbókasafn Reykjavíkur

Listasafn Reykjavíkur

Ljósmyndasafn Reykjavíkur

Menningarmiðstöðin Gerðuberg

Minjasafn Reykjavíkur

ÁRSKORT

(bláa kortið)

Bláa kortið

Rauða kortið

Græna kortið

Menningarkortin má kaupa á öllum söfnunum og jafnframt á  

Menningarkort Reykjavíkur


