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Umsjón: Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir

Sjaldgæf merki og skemmtileg
Tvær frímerkjasýningar verða opnaöar á Kjarvalsstöðum í dag og standa yfir helgina. Annars vegar er það sýningin Nordjunex 2000, sem er norræn
frimerkjasýning ungra safnara, og hins vegar Díex
2000 sem er samsýning íslenskra og þýskra frímerkjasafnara.
Sigurður R. Pétursson, formaður Félags íslenskra
frimerkjasafnara, er mjög spenntur yfir öllu því
áhugaverða efni sem skreytir nú veggi
Kjarvalsstaða.
„Við höfum alltaf
verið mikið í alþjóðlegu
samstarfi og á einhverju
þinginu kynntist ég formanni
þýska
landssambandsins,"
segir Sigurður. „Hann fór að segja mér hvað
hann hefði mikinn áhuga á íslandi
og okkar kynni þróuðust á þennan
veg að nú höldum viö sýningu í samvinnu við Þjóðverjana á íslenskum
frímerkjum eingöngu. Þetta eru því islensk frímerki
í eigu Þjóðverja og íslendinga."
Skrautleg söfn unglinganna
„Svo lengi sem ég man höfum við ekki haldið jafn
góða sýningu á islenskum frímerkjum eingöngu,"
heldur Sigurður áfram stoltur. Svo er það unglingasýningin, en því norræna samstarfi höfum við haldið úti í tuttugu ár og haldið sýningar til skiptis á
Norðurlöndunum og í Þýskalandi. Sýningin er haldin hér í annað sinn þó að nú viiji svo skringilega til
að engin íslensk ungmenni taki þátt."
Hvað er sniðugt á unglingasýningunni?
„Unglingarnir eru að sýna allt milli himins og
jarðar. Mikkel Olsen frá Danmörku hefur t.d. búið
sér til safn sem heitir ísland. Þar kemur berlega í
ljós hversu fræðandi það getur verið að safna frímerkjum. Með þvi að safna merkjum með myndum
af íslenskum fossum og fjöllum þá veit hann ýmislegt um ísland og hefur raðað merkjunum sínum á
kort af landinu til þess að undirstrika það."
Sigurður segir að unglingarnir safni helst þemasöfnum á borð við bíla, báta, hunda og teiknimyndafígúrur. Hugmyndir þeirra geti verið mjög skrautlegar á að lita.
Spennan snýst um æðstu verðlaunin
Fyrir báðar sýningar eru skipaðar dómnefndir
sem dæma söfnin. Síðan fá menn mishá verðlaun á
sex mismunandi stigum, frá bronsi upp í gull. Sigurður segir að allir fái einhver verðlaun en spenn-
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Hann segir það mikilvægt fyrir hvern safnara að hitta aöra sína líka.

an snúist um það hver fái æðstu verðlaunin. Er það
mikilvægt fyrir frímerkjasafhara að komast á slíkar
sýningar?
„Fyrst og fremst eru sýningarnar gífurlega fræðandi fyrir alla þá sem hafa áhuga á og eru að leika
sér með frímerki. Á sýningum fá menn að sjá hvernig aðrir frímerkjasamarar vinna sín söfn og einnig
getur þar að lita hluti sem eru mjög sjaldgæfir og
þar af leiðandi mjóg merkilegir."
Hvað er það sjaldgæfasta á sýningunni?
„Það er svo geysilega margt sjaldgæft að þaö er
ekki hægt að gera upp á miUi," segir Sigurður með
ástríðu safnarans í röddinni. „Þó má nefna af Díexsýningunni safnið hans Indriða Pálssonar „Nokkur
sýnishorn bréfspjalda 1880-1903 sendra frá íslandi
til annarra landa," þar er að flnna mjög sjaldgæfa
hluti og skemmtilega."
Með feimni segist Sigurður sjálfur vera með gott
safn íslenskra bréfspjalda, sem hann vill þó ekki
vera að gorta sig af, en nefhir einnig safn Heinrichs
Schillings, „Erlendir stimplar á íslenskum pósti".

Ráðgátan um Ingibjörgu
Eru ekki miklir peningar í þessu?
„Það má nærri geta þar sem Þjóðverjar eru geysilegir frímerkjasamarar og þetta eru öll bestu íslandssöfnin
frá þeim. Þó að þeir eigi fleiri söfn eru
þetta þau merkilegustu. Þetta er úrval'M'Æ
ið.
Það er 32 manna hópur frá ÞýskaTK
landi sem kemur gagngert vegna sýningarinnar og það eru ekki einungis
þeir sem eiga söfnin. Þetta verður auðvitað til þess að það myndast kunningsskapur milli íslenskra og þýskra
safnara."
Verður ekki mikill gleðskapur í
kringum sýningarnar?
„Eflaust mikið gaman. Það sem okkur þykir einnig mjög spennandi er að
einn félagi okkar fann frímerki frá
Svona getur nú verlð fræðandi að safna frimerkjum
Búlgaríu sem vakti athygli hans
Mikkel Olsen frá Danmðrku hefur búiö sér til safn íslenskra
vegna þess að á því er barnateikning
náttúruperla á frímerkjum.
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og á hana skrifað Ingibjörg 8 ára. Þetta merki
verður á sýningunni og okkur er spurn: Hver er
þessi Ingibjörg sem nú er að öllum likindum 28
ára? Það er furðulegt að finna íslenska teikningu
á erlendu frímerki og mjög skemmtilegt. Ef Ingibjörg gefur sig fram þá tökum við vel á móti
henni," segir einn ástríðufyllsti frímerkjasafnari
landsins, Sigurður R. Pétursson.

Ingibjörg sú er telknaðl á búlgarska fnmerkið er
að öllum líkindum 28 ára í dag
Það væri skemmtilegt krydd fyrir sýninguna ef hún
gæfi sig fram.

Tónlist

Óhreinir blásarar
Hópur tónlistarmanna, bæði kór og hljómsveit
frá Háskólanum í Bologna, hélt tónleika í Langholtskirkju á þriðjudagskvöldið. Hópurinn kallar
sig Collegium Musicum Almae Matris og hefur
sérhæft sig í flutningi norður-ítalskrar tónlistar
frá 16. og 17. óld. Slíka tónlist hefði mörgum þótt
gaman að heyra á tónleikunum í Langholtskirkju
en í staðinn fengu áheyrendur að hlýða á gamlar
kempur á borð við Wagner og Rossini. Og aðalverkið á efnisskránni var Sálumessa Duruflés
sem er vinsæl tónsmíð og til á fjölmörgum geisladiskum. Nú er auðvitað ekkert að topp tiu tónlistinni en stundum er ágætt að fá smátilbreytingu
líka.
Flatneskjulega mótaö
Fyrst á efnisskránni var æskuverk fyrir hljómsveit eftir Rossini sem nefhist Sinfonia di
Bologna. Þar gætti nokkurrar ónákvæmni í leik
hljómsveitarinnar, fiðlurnar voru t.d. ekki alltaf
samtaka og blásararnir voru gjarnan óhreinir.
Hljómsveitarsrjórn Barböru Manfredini var fremur ómarkviss og varfærnisleg og náði hún aldrei

fram þeirri spennu og léttleika sem einkennir
tónlist Rossinis.
Ekki var betri flutningurinn á noktúrnu fyrir
hljómsveit opus 70 nr. 1 eftir ítalska tónskáldið
Giuseppe Marrucci (1856-1909). Þetta er hæglát og
rómantísk tónlist sem hljómsveitinni tókst engan
veginn að gera viðunandi skil. Þar var helst um
að kenna ójafnvægi í styrkleika; fallegar laglínurnar heyrðust ekki fyrir of sterkum undirleiksröddum, og þegar þær loksins komu í ljós voru
þærflatneskjulegamótaðar.
Þess má geta að Martucci var ákafur Wagneraðdáandi og srjórnaði fyrsta ítalíuflutningnum á
Tristan og Isold í Bologna árið 1888. Það var því
við hæfi að næsta verkið á efhisskránni væri eftir Wagner. Þetta var Siegfried-Idyll, sem er samið
upp úr strengjakvartett tónskáldsins, og einnig
óperunni Sigfried. Því miður var flurningurinn
alveg ómögulegur og var greinilegt að verkið var
allt of erfitt fyrir hljómsveitina. Styrkleikaójafnvægið á mflli hinna ýmsu hljóðfærahópa gerði að
verkum að lykilstaðir í tónlistinni gufuðu upp og
margir einstaka hljóðfæraleikarar skemmdu fyr-

ir heildinni. Fiðlurnar voru óhreinar, leikur tréblásaranna var stundum eins og hvert annað
óskiljanlegt muldur og hornin hljómuðu eins og
bilflautur.
Fagur söngur
Eftir hlé steig kórinn fram á svið og undir
stjórn Davids Wintons flutti hann Ave Maríu eftir Rossini og Sálumessu Duruflés. Ave Maria var
fallega sungin og greinilegt að Winton kunni vel
til verka. Bendingar hans voru nákvæmar og var
auðheyrt aö kórinn er vel þjálfaður. í Sálumessu
Duruflés söng hann af öryggi og kom á óvart að
hljómsveitin lék hér ágætlega undir, kannski
vegna þess að nú var annar við stjórnvölinn.
Þráðurinn slitnaði aldrei og var stemningin oft
magnþrungin. Sérstaklega áhrifamiklir voru
hæglátu hlutar verksins en nokkrir dramatískir
hápunktar komu líka prýðilega út. Skilur maður
því ekki af hverju hljómsveitin var ein að belgja
sig fyrir hlé, kórinn hefði átt að koma fram fyrr.
Það hefði bjargað tónleikunum.
Jónas Sen

Rómönsutónleikar

Næstu tónleikar
í sumartónleikaröð
Norræna hússins
Bjartar sumarnætur verða kl. 22.00 í
kvöld. Þá flytja
sænski baritónsöngvarinn Björn
Thulin og landi
hans Love Derwinger píanóleikari (á
mynd) rómönsutónleika með þeirri
frægu yfirskrift úr ljóði Shakespeares,
„Þann samanburð við sumardag þú
átt". Á dagskránni verða söngvasveigar eftir Poulenc, Finzi og Rautavaari lög hinna tveggja síðarnefndu við
Shakespeare-texta - og söngvar eftir
Sibelius, Grieg og Stenhammar. Hin
ljóðræna stemning heldur áfram eftir
tónleikana þar sem dansverkið Vatnameyjar eftir fmnska danshöfundinn
Reijo Kela verður flutt á litlu tjörninni við Norræna húsið. Ólöf Ingólfsdóttir er í hlutverki vatnameyjarinnar sem svífur á yflrborði vatnsins og
mun Björn Thulin syngja lag við
flutaing hennar. Danssýningin er á
dagskrá Reykjavíkur menningarborg
Evrópu árið 2000. Frá kl. 20.30 gefst
gestum Norræna hússins líka kostur
á því að snæða léttan sænskan kvöldverð í kaffistofunni.

Verk Hróðmars
í Skálholti

Á Sumartónleikum í Skálholtskirkju
verður
minnst 250 ára ártíðar
Jóhanns
Sebastíans Bachs
með kvöldstund í
kirkjunni á dánardægri hans á morgun kl. 21. Margir tónlistarmenn koma
þar fram, séra Guðmundur Óli Ólafssonflyturhugleiðingu um Bach og sr.
Egill Hallgrímsson staðarprestur fer
með ritningarlestur dagsins.
Á laugardaginn hefst dagskráin kl.
14 með því að séra Kristján Valur Ingólfsson flytur erindi í Skálholtsskóla:
„Gamalt vín á nýjum belgjum, fornir
textar og nýr söngur". Erindið tengist
frumflumingi á Skálholtsmessu eftir
Hróðmar Inga Sigurbjörnsson (á
mynd), sem er annað staðartónskálda
Sumartónleikanna í ár, en flutningur
þeirrar messu hefst kl. 15 í Skálholtskirkju. Byggir Hróðmar messu sína
að hluta á fornum söngvum Skálholtssveina. Kammerhópurinn Caput flytur verk Hróðmars ásamt einsöngvurunum Mörtu G. Halldórsdóttur, Finni
Bjarnasyni og Benedikt Ingólfssyni.
Stjórnandi er Gunnsteinn Ólafsson.
Kl. 17 á laugardag leikur Sigurður
Halldórsson svítur nr. m, rv og V fyrir barokkselló eftir Jóhann Sebastían
Bach og hefur hann þar með lokið
flataingi á þeim öllum á þessu hátíðaári Bachs og 25 ára afmælisári Sumartónleikanna.

Bach
í sólarhring

Á
morgun
verður efnt til
hátíðardagskrár
tilefni af áðurnefndri 250 ára
ártíð J.S. Bachs,
þar
sem
heimskunnir
listamenn,
fremstu
túlkendur
verka
meistarans flytja verk hans í dagskrá sem fram fer um víða veröld og
stendur í sólarhring. Búast má við
að 100 miUjónir áhorfenda fylgist
með dagskránni í 40 löndum. Inn á
milli tónleika er skotið fréttum á
heila tímanum þar sem sjónvarpsstöðvar gera merkum viðburðum í
ævi Bachs skil.
Ríkissjónvarpið sendir út drýgstan hluta dagskrárirmar og hefst útsending kl. 5 árdegis. Annað kvöld
kl. 20.50 hefst bein útsending frá
tónleikum undir berum himni í
Leipzig þar sem tónlist Bachs er
flutt á óhefðbundinn hátt. Meðal
flytjenda eru Bobby McFerrin,
djasstríó Jacques Loussier, Turtle
Island strengjakvartettinn og Gil
Shaham.

