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Camerarctica
leikur Verdi

„Kolaportið er sérstakur heimur - kringla alþýöumannsins, efsvo má segja - og þar er afar
gaman aö vera. Allt öðruvisi mannlífen maður
sér í Kringlunni og vœntanlega í Smáralind,"
segir Árni Þórarinsson, annar handritshöfundur morðgátunnar 20/20 sem sýnd verður nœstu
sunnudagskvöld i Sjónvarpinu oggerist einmitt
í Kolaportinu. Þar er ys og þys, allt milli himins og jarðar til sölu og viðskiptavinirnir rölta
bás úr bás i leit að því sem þá vantar. Sumir
virðast þó bara vera að spásséra og nokkrir eru
i annarlegu ástandi - rétt eins og í raunveruleikanum. Svo gerist voveiflegur atburður sem
rýfur hina hversdagslegu mynd ...
„Þetta byrjaöi þannig að viö Páll Kristinn Pálsson gerðum eina tilraun fyrir Sunnudagsleikhúsið í tíð Sigurðar Valgeirssonar sem dagskrárstjóra," segir Árni. „Hún hét Dagurinn í gær og
var sýnd á sínum tima. í framhaldi af því kom
upp hugmyndin að 20/20 þar sem okkur langaði
til að nota áfram form Sunnudagsleikhússins,
það er að segja 20 mínútna þætti, en snúa ofurlítið upp á það. Vandinn við 20 mínútna sjónvarps-

Tónlistarhópurinn Camerarctica leikur
Strengjakvartett í e-moll eftir Verdi,
Strengjakvartett nr. 10 1 As-dúr op. 118 eftir Sjostakovitsj og Trió fyrir píanó, fiðlu
og knéfiðlu i e-moll op. 90 („Dumky-tríóið") eftir Dvorák á tónleikum Kammermúsíkklúbbsins á sunnudagskvöldið kl.
20 í Bústaðakirkju. Verdi samdi aðeins
þennan eina strengjakvartett og hann er
fluttur nú í tilefni af því að um þessar
mundir eru hundrað ár líðin frá því að
tónskáldið lést.
I Camerarctica eru fiðluleikararnir
Hildigunnur Halldórsdóttir og Sigurlaug
Eðvaldsdóttir, lágfiðluleikarinn Guðmundur Kristmundsson, sellóleikarinn
Sigurður Halldórsson og píanóleikarinn
Örn Magnússon.
DV-MYND E.OL

Árni Þórarinsson rithöfundur

Tók tryggö viö Kolaportið eftir að hafa látiö morðgátu sína gerast þar.

Ný íslensk spennuþáttaröö hefur göngu sína í sjónvarpinu á sunnudagskvöldið:

Óvænt sjónarhorn

--!

þætti er að það er erfitt
sömu senu frá öðrum
að gera bæði söguþræði
sjónarhóli. í öllum þáttog persónum skil á svo
unum er framinn glæpur
stuttum tíma. Við veltum
- sami glæpurinn - og
lengi fyrir okkur leiðum
persónurnar í hverjum
til að nýta þetta form
þætti fyrir sig gæru verið
sem best og niðurstaðan
aðilar að þeim glæp. En í
kemur í ljós i þáttunsíðasta þættinum sjáum
um."
við svo hvað raunverulega gerðist - frá réttu
- Geturðu bróderað
sjónarhorni. í samræmi
aðeins?
við þetta heita þættirnir
„Ja, við erum vön því,
ekki fyrsti þáttur, annar
ekki síst í spennuþáttþáttur og svo framvegis
um, að þar taki eitt við af
heldur fyrsta sjónarhorn,
öðru," segir Árni, „það
Hvaö gerðist eiginlega?
annað sjónarhorn..."
er að segja að í þessum
þætti gerist þetta og þetta Ragnheiður Steindórsdóttir horfir hissa á Hafdísi Huld.
og í næsta þætti gerist
Oskar til öryggis
eitthvað í framhaldi af
Páll Kristinn Pálsson
því og svo framvegis hefur skrifað bækur af
framhaldið verður á lengdina í tíma. En í 20/20
ólíku tagi, skáldsögur, smásögur og ævisögur, en
verður framhaldið á breiddina. í öllum fjórum
Árni er þekktastur fyrir spennusögur sínar og svo
þáttunum sjáum við sömu 20 mínúturnar, í sama
auðvitað viðamikil skrif um kvikmyndir. Hvernig
heildarrými sem er Kolaportið, en frá fjórum ólíkskyldi það vera fyrir harðan kvikmyndagagnrýnum sjónarhornum. Við fylgjumst með ákveðnum
anda að taka sjálfur þátt í gerð kvikmyndar?
aðalpersónum í hverjum þætti og sjáum atvik frá
„Ég hef nú ekki verið í eiginlegri kvikmyndasjónarhóli þeirra. Leiðir þeirra skarast annað
gagnrýni í nokkur ár, svo það dregur úr afli hagsveifið, þannig að í næsta þætti sjáum við kannski
munaárekstrarins," segir Árni. „Samstarfið var

Naipaul
f ékk nóbel

Ite

Breski
rithöfundurinn Vidiadhar
Surajprasad
Naipaul, sem fæddur er árið 1932 á
eyjunni Trinidad í
Vestur-Indíum,
fékk í gær nóbelsverðlaunin í bókmenntum.
Hann
fluttist til Englands 18 ára og fyrstu
bækur hans gerast á bernskuslóðum en eftir að hafa slegið í gegn
með skáldsögunni A House for Mr.
Biswas (1961) víkkaði hann sögusvið sitt til muna, bæði hið ytra og
hið innra. Hann hefur einkum skrifað skáldsögur og smásögur en
einnig hefur hann skrifað ferðabækur og fræðileg verk, og Sænska akademían hælir honum raunar mest í
rókstuðningi sínum fyrir hvað hann
hefur blandað bókmenntagreinunum saman með góðum árangri. Hin
hefðbundnu skil milli fræðilegra
skrifa, ævisögulegra skrifa og skáldskapar leysast upp í verkum hans.
Meðal bóka hans má nefna A
Bend in the River (1979) sem gerist
í Afríku og hefur verið líkt við
meistaraverk Josephs Conrads,
Heart of Darkness (ísl. Innstu
myrkur), sjálfsævisógulegu skáldsögurnar The Enigma of Arrival
(1987) og A Way in the World
(1994). Hann hefur hlotið ýmis
virðuleg bókmenntaverðlaun á
undan þessum vegsauka og Elisabet drottning aðlaði hann fyrir ellefu árum. Engin bóka Naipauls
hefur verið þýdd á íslensku.

líka mjög skemmtilegt og ekki var verra að fá
Óskar Jónasson sem leikstjóra, hann kom til liðs
við okkur á síðustu stigum handritsins. Óskar er
bæði kvikmyndagagnrýnandi og flinkur leikstjóri
og það var mikið öryggisatriði fyrir „harðan kvikmyndagagnrýnanda" að hafa hann með sér. Mig
langar líka til að nefna að eftir að Sigurður hætti
sem dagskrárstjóri þá var það Rúnar Gunnarsson,
eftirmaður hans, sem studdi verkefhið vel, meðal
annars vegna þess hversu mikill Kolaportsmaður
hann er sjálfur! Hann er þar tíður gestur og ég fer
þangað mun oftar nú en áður."
Árni viðurkenndi ekki að vera með neitt fleira
á döfinni fyrir sjónvarp eða kvikmyndir en játaði
að vera að gefa út nýja spennusögu í haust. Aðspurður hvort hann langaöi ekki til að sjá bækur
sínar á bíó svaraði hann: „Ég hef enga beina þörf
fyrir að breiða úr mér á skjá eða tjaldi, en maður
útilokar aldrei neitt."
Fyrsta sjónarhom fáum við að sjá á sunnudagskvöldið kemur kl. 20 - og síðan hvert af öðru. Við
sitjum límd við tækið.
Tónlist vib 2 0 / 2 0 sömdu: Baröi Jóhannsson og Kristján Kristjánsson. Meöal leikara má nefna: Ragnheiði
Steindórsdóttur, Harald G. Haralds, Rúnar Frey Gíslason, Jón Sigurbjörnsson, Júlíus Brjánsson, Hafdísi
Huld, Margréti ðlafsdóttur, Sigurð Skúlason og Védísi
Hervöru Árnadóttur.
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Glæfraleg játning
Það er sennilega alls ekki við hæfi á þessum
vettvangi að koma með játningu þá sem hér fylgir. Yfirleitt reyna menn að hafa persónu sína í
bakgrunni í svona spjalli og þykir það nánast
mælikvarði á fagmennskuna hversu vel tekst til í
þvi tilliti. En nú skal sem sé sú meginregla ekki
bara beygð heldur brotin.
Verkin á efnisskrá tónleika Sinfóníuhljómsveitar Islands i gærkvóldi voru öll eftir meistara
meistaranna, Mozart. Eftir balletttónlist úr óperunni Idomeneo, sem sjaldan heyrist en ber þó
glögg merki höfundarins, voru flutt tvö af frægustu verkum tónskáldsins: píanókonsert nr. 23 í
A-dúr, K.488, og svo sinfónían nr. 40 í g-moll, K
550. Húsið var troðfullt og sum sætin höfðu meira
að segja verið seld tvisvar.
Og þá kemur játningin. Það er hægt að halda
svo mikið upp á ákveðin verk að maður verði
óhæfur til að meta á þeim flutning. Þegar svo djúp
virðing og ást hafa vaknað þá er eins og flutningurinn hverju sinni skipti minna máli. Maður er
farinn að þekkja hvern tón og sveiflu svo vel að
það kemur allt fram í huganum þó það vanti
kannski i hljóðfæraleikinn eða eitthvað megi betur fara. Það má líkja þessu við að elska barn. Þegar manni þykir raunverulega vænt um barn þá er
það alltaf fallegt. Það er yndislegt með hor út á
kinn, það er dásamlegt me.ð kvöldmatinn framan
á peysunni sinni og meira að segja bleiuskiptin
eru hrein skemmtun. Því er það að þegar hljóðfæraleikarar hefja leikinn á þessum verkum þá er
það þakklæti sem fyllir brjóstið. Gildir þá einu
hvort um er ræða þunnskipaða nemendasveit eða
fullskipaða sveit atvinnumanna.
Þess vegna er hægt að segja hér að þessir tónleikar voru hreint frábærir, stefnumót við snilldina og fegurðina. Á hinn bóginn er hægt að gagnrýna barnið. Það bara breytir engu um yndisleik
þess.

Flutningurinn á píanókonsertinum var í raun
mjög sérkennilegur. Hljómsveitin hljómaði vel og
náði greinilega góðu sambandi við einleikarann
og stjórnandann Philippe Entremont. Hann náði
hins vegar engu sambandi við flygilinn og hver
einasti tónn fékk ljótan málmslátt í stað mýktar
eða hljóms. Raunar fræddi ungur, afburöafróður
maður í hléi þá sem þetta skrifar um það að ekkert væri að flyglinum. Það væri hreinlega hægt að
fara svona illa með tóninn í annars ágætu hljóðfæri. Nærtækasta skýringin áður en hann tjáði
sig um málið var sú að flygillinn hefði lent í einhverju óhappi. Þegar við tóninn bættist svo nokkuð áberandi ónákvæmni bæði í hryn og útfærslum erfiðra kafla þá má kannski segja að það hefði
átt að eyðileggja ánægjuna. En þá kemur ofangreind játning aftur inn, hnökrar á flutningnum
skyggðu í raun að svo litlu leyti á gleðina yfir því
að upplifa verkið í lifandi flutningi.
Flutningurinn á sinfóníu nr. 40 var mjög frambærilegur. Entremont reyndist stýra eins og hann
lék, þ.e.a.s. var örlitið ónákvæmur í innri hryn og
fleytti sér dálítið létt fram hjá dramanu i tónlistinni. Þetta var pinulitið eins og að hlusta á
mælskan mann sem þó gefur sér ekki tíma til að
slá alveg botninn í setningarnar því honum liggur svo á inn í næstu hugsun. Sem dæmi má nefha
að meira að segja mótívið sem mest ber á í fyrsta
kafla flattist á köflum út. En hljómurinn var oft
mjög fallegur og heit tilflnning í flestum hendingum.
Hvað sem öllu líður þá var það glaður hópur
gesta sem stóð í lok tónleikanna upp fyrir flytjendum og væntanlega tónskáldinu og klappaði
mikið. Félagar í ástinni á þessum verkum voru
þarna örugglega margir því enginn sem getur að
gert lætur tónleika eins og þessa fram hjá sér
fara.
Sigfríður Björnsdóttir

Höfuðstaður
verslunar

Árlegur Minningarfyrirlestur Jóns Sigurðssonar verður haldinn á morgun kl. 14
í Odda, stofu 101. Að þessu sinni bauð
Sagnfræðistofnun Ole Feldbæk, prófessor
við Kaupmannahafharháskóla og einum
þekktasta sagnfræðingi Norðurlanda, að
halda fyrirlesturinn og nefnist hann „Kongens Kebenhavn. Handelens hovedstad
1720-1814".
í fyrirlestrinum mun Ole Feldbæk fjalla
um stöðu Kaupmannahafnar sem höfuðborgar Danaveldis á 18. öld frá ýmsum
hliðum, en einkum gera grein fyrir hvernig stefna einveldisins í verslunar- og siglingamálum var í framkvæmd í ólíkum
hlutum ríkisins, allt frá Grænlandi til
Suður-Afríku og frá Vestur-Indíum til
Kína.

Lífræna - vélræna

í kvöld kl. 20 verður sýningin Lífræna vélræna opnuð í Listasafni Reykjavikur
Hafharhúsi. Þar hefur Einar Már Guðvarðarson myndlistarmaður skapað einfalda og hljóðláta innsetningu og boðið
vini sínum, Bjarne Lönnroos, að deila með
sér rýminu. í sýningunni er tekist á við
tilveruna eins og við mennirnir skilgreinum hana. Líf kviknar, vex og þroskast,
hnignar og deyr. Slík er hringrás náttúrunnar og við sjáum hana í öllu i kringum
okkur og hvert i öðru; við fæðumst, döfnum og deyjum. Utan jarðarinnar virðast
gilda sömu lögmál; einstakir heimar og
stjörnukerfi verða til, þroskast, hnigna og
hverfa að lokum. Allt bendir til að hið
sama gildi um alheiminn sjálfan; hann
varð til með Stóra hvelli, og mun hverfa í
andhverfu þess viðburðar.
Þó að öll okkar Ajísindi hafi leitt mannkynið til þessarar "niðurstóðu læðist að
okkur sá grunur áð eitthvað sé til sem
standi utan við þetta ferli. Sá grunur kemur fram í voninni um eilifðina að loknu
jarðlífinu og í ótta okkar við vélina - að
tæknin verði eilif, að hið vélræna taki við,
þar sem hinni lífrænu tilveru sleppir.
Sýningin stendur til 25. nóvember.

Býr Mozart
á Eyrarbakka?

Aðrir Tíbrártónleikar
KaSa
hópsins
(les:
Kammerhóps Salarins)
eru á sunnudaginn í
Salnum. Eins og síðast
hefjast tónleikarnir kl.
L
16.30 á tónleikaspjalli þar
P
sem Þorkell SigurbjörnsUÉ
I son
tónskáld
leiðir
áheyrendur inn í undraveröld Mozarts. Að tónleikaspjalli loknu,
um kl. 17, flytja Áshildur Haraldsdóttir
flautuleikari, strengjaleikararnir Sif Tulinius, Helga Þórarinsdóttir og Sigurður
Bjarki Gunnarsson, og pianóleikararnir
Miklós Dalmay og Nína Margrét Grímsdóttir tvær sónötur og tvo kvartetta eftir
Mozart. Síðdegistónleikunum lýkur svo
með veitingahúsakynningu októbermánaðar sem kemur frá Rauða húsinu á Eyrarbakka.
Allir átta tónleikarnir í kammerröð Salarins eru sjálfstæðir tónleikar og öllum
opnir.

