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Sinfónían hefur hátt

!

Kl. 21.00
Djasstónleikar verða á Pravda bar í
kvöld. Tríó Andrésar Þórs Gunnlaugssonar gítarleikara spilar, en með Andrési leika þeir Jóhann Ásmundsson á
bassa og Erik Quick á trommur.

menning@frettabladid.is

Í kvöld er röðin komin að því að Sinfóníuhljómsveit Íslands flytji sjöundu sinfóníu
Sjostakovitsj undir stjórn Rumons Gamba, aðalhjómsveitarstjóra sveitarinnar.
Rumon Gamba hefur einsett sér að flytja allar
sinfóníur Sjostakovitsj á tónleikum með Sinfóníuhljómsveitinni, og hafa sex þær fyrstu nú
þegar verið fluttar á tónleikum hennar.
Sinfóníuhljómsveitin verður mun stærri en
venjulega í kvöld, því að flutningur verksins
krefst bæði óvenju margra málmblásara og
auk þess hvorki meira né minna en sjö slagverksleikara.
Hljómsveitin sparar hvergi við sig styrkinn
þannig að eyrun í áheyrendum fá fylli sína og
gott betur, enda var sjöunda sinfónían samin
að hluta til í Leníngrad meðan umsátur Þjóðverja um borgina stóð yfir árið 1941.
Auk sjöundu sinfóníunnar er hið ægifagra
Adagio fyrir strengi eftir Samuel Barber á efnisskránni, verk sem hefur hlotið þann sess að

EKKI MISSA AF…
... sýningu leiklistarnema Listaháskólans á Draumleik eftir August Strindberg á Stóra sviði Borgarleikhússins, þar sem reyndir
leikarar Borgarleikhússins leika
með nemunum. Síðasta sýning er
annað kvöld.
... sýningum þeirra Wilhelm
Sasnal, Bojan Sarcevic, On
Kawara og Elke Krystufek á
Listahátíð í Hafnarborg, menningar- og listastofnun Hafnarfjarðar.

verða einhverskonar opinber sorgartónlist
Bandaríkjamanna.

... sýningu á Íslandsmyndum
enska ljósmyndarans Frederick
W.W. Howell, sem teknar voru á
árunum 1890 til 1901. Myndirnar
eru sýndar í Bókasafni Mosfellsbæjar. Sýningunni lýkur um helgina.

Ljósmyndas‡ning
á Austurvelli
Á Jónsmessu, 24. júní, verður
opnuð á Austurvelli útiljósmyndasýning líkt og verið hefur
þar undanfarin tvö ár. Að þessu
sinni verða sýndar þar ljósmyndir Ragnars Axelssonar úr
bókinni Andlit norðursins sem
kom út fyrir síðustu jól.
Myndirnar eru teknar víðsvegar um Ísland og Færeyjar og
á Grænlandi. Þær eru túlkun
Ragnars á lífi fólks í þessum
þremur löndum þar sem miklar
þjóðfélagsbreytingar hafa leitt
til þess að hefðbundnir lífshættir og atvinnuvegir eiga í vök að
verjast.

Bókin hefur verið endurprentuð þrisvar sinnum og er nú komin út á þremur tungumálum auk
íslensku. Hún kom út í síðustu
viku á ensku, frönsku og þýsku.
Í vor auglýsti Höfuðborgarstofa eftir umsóknum um not af
ljósmyndastöndum
í
eigu
Reykjavíkurborgar sem notaðir
hafa verið tvisvar sinnum áður. Í
fyrra skiptið þegar sýning
Yanns Bertrand-Arthus, Jörðin
séð frá himni, var sett upp og í
fyrra þegar sýningin Íslendingar með myndum Sigurgeirs Sigurjónssonar og texta Unnar Jökulsdóttur var sett upp. ■

SUBFRAU Konurnar í norræna leikhópnum Subfrau verða með tvær sýningar á nýja sviði Borgarleikhússins..

Þær eru komnar aftur
VIÐ STYTTU JÓNS SIGURÐSSONAR Edda-útgáfa kynnti í vikunni ljósmyndasýningu
Ragnars Axelssonar á Austurvelli.

Útskriftargjafir
Myndir - skartgripir
- styttur - vasar
stjakar og margt fleira
Smáralind / s: 544-2140

Hvað gerist þegar konur
hætta að vera kvenlegar
og karlar hætta að vera
karlmannlegir? Norræni
leikhópurinn Subfrau
lagðist í rannsóknir og
sýnir afraksturinn í
Borgarleikhúsinu.
Norræni leikhópurinn Subfrau er
kominn aftur til landsins og verður
með tvær sýningar á Nýja sviði
Borgarleikhússins nú í vikunni.
Leikhópurinn sýndi hér í fyrra
dragsýninguna „This is not my
body“ þar sem leikkonurnar fóru
allar með karlhlutverk og fékk
sýningin lofsamlega dóma hérlendis ekki síður en erlendis. Að
þessu sinni mæta þær hingað með
splunkunýja
sýningu,
„The
Subfrau Acts“.
Átta norrænar leikkonur stofnuðu Subfrau árið 2001 eftir að hafa
tekið þátt í dragnámskeiði í leiklistarskólanum í Helsinki. The
Subfrau Acts er fjórða sýning
hópsins og jafnframt sú fyrsta þar
sem þær leika ekki eingöngu karlmenn. En þær sleppa þeim þó ekki
alveg.
Þær höfðu samband við tvo

danshöfunda, finnska konu og
rússneskan karlmann, og fengu
þeim sama verkefnið í hendur.
„Við vildum gera sýningu sem
fjallaði um það hvað það væri að
vera kona og hvað það væri að
vera karlmaður, og síðan hvað gerist þegar konur hætta að hegða sér
kvenlega og þegar karlar hætta að
hegða sér karlmannlega.“
Útkoman er sýning í tveimur
hlutum, tveir sjálfstæðir leikþættir sem fátt eiga sameiginlegt nema
verkefnið sem upphaflega var lagt
af stað með.
Fyrri leikþátturinn, sem er
eftir hina finnsku Arja Tiili, heitir
„Stay with me“ og er hálfgerður
kabarett að sögn Sonju.
„Hún skildi þetta verkefni sem
svo að við vildum fjalla um sjálfskennd fólks. Hún telur að sjálfsmyndin mótist þegar fólk verður
kynþroska, því eftir kynþroskann
fer maður að haga sér eins og kona
eða karl, reyna að vera eldri en
maður er og haga sér í samræmi
við kynhlutverkin.“
Þær byrja þennan hluta í draghlutverkum en síðan fellur skeggið og buxur breytast í pils.
Seinni leikþátturinn, sem er
eftir Rússann Sasha Pepelyaev,
heitir „The Papier Maché“ og er
gjörólíkur þeim fyrri.

„Það var afskaplega fróðlegt að
vinna með honum. Hann sagðist
ekki skilja neitt hvað við vorum að
meina þegar við sögðumst vilja
fjalla um kynhlutverk, en svo fórum við að tala við hann og þá skildi
hann þetta á sinn hátt.“
Pepelyaev er einn af fremstu
danshöfundum Rússa og hefur
jafnframt mikið unnið með leikurum.
„Hann lætur okkur allar klæðast fötum frá 19. öld, alls ekki karlmannsfötum. Hann skildi þetta
sem svo að kvenleiki snúist um það
að hafa stjórn á sér og sýna á sér
góða framhlið. Honum fannst
áhugavert að skoða hvað gerðist
þegar þessi ásýnd hrynur og fólk
missir stjórn á sér. Hann notar líka
mikið svartan húmor, sem honum
finnst mjög karlmannlegur.“
Ein íslensk leikkona, María
Pálsdóttir, hefur starfað með leikhópnum en er ekki með í þessari
sýningu vegna anna við önnur
verkefni.
Þær hafa ferðast með þessa tvo
leikþætti um öll Norðurlöndin og
munu fara með verkið á ýmsar
leiklistarhátíðir í Evrópu nú í sumar.
„Í haust fer hver í sitt leikhús
og þar munum við halda áfram
vinnu okkar.“ ■

Brú›arbandi› og Curver hita upp
Hljómsveitin Brúðarbandið og tónlistarmaðurinn Curver munu hita
upp fyrir bandarísku rokksveitina
Sonic Youth á tónleikum hennar á
Nasa, 16. og 17. ágúst. Var það sérleg ósk liðsmanna Sonic Youth að fá
þessa listamenn til að hita upp.
Miðasala á tónleikana hefst kl. 10
á morgun í verslun 12 Tóna og á
midi.is. Takmarkaður fjöldi miða er
í boði á þessa tvenna tónleika. Þeir
sem hafa keypt sér miða á tónleika
Antony and The Johnsons geta
keypt sér miða á Sonic Youth í for-

sölu og hafa margir nýtt sér það
tækifæri.
Sonic Youth hefur starfað í rúmlega tuttugu ár og hefur allan þann
tíma verið ein áhrifamesta hljómsveit rokksins og þó víðar væri leitað. Meðal hljómsveita og listamanna sem sótt hafa í brunn Sonic
Youth eru Nirvana, Pearl Jam,
Pavement, My Bloody Valentine,
Pixies og Blonde Redhead svo
nokkrar séu nefndar. Ótal íslenskir
tónlistarmenn hafa lýst yfir aðdáun
sinni á sveitinni og þar í flokki má

finna Úlpu, Slowblow, Fidel,
Rosebud og Curver.
Síðustu plötu Sonic Youth, Sonic
Nurse sem kom út árið 2004, hefur
verið gríðarlega vel tekið. ■

