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„Frið milli manna“„Frið milli manna“
� Sýningar Yoko Ono og Errós opnaðar í Hafnarhúsi í
kvöld � Fjöldi viðburða með friðarþema um helgina 
Tvær sýningar verða opnaðar í Lista-
safni Reykjavíkur, Hafnarhúsi, í
kvöld milli kl. 18 og 20. Um er að
ræða Yoko Ono: Ein saga enn… og
Erró: Stríð og friður, en báðar sýn-
ingar tengjast friðarþema sem nú er
ráðandi í safninu og víðar í borginni.

„Verkin á sýningu Yoko Ono fjalla
um hvað það er að vera manneskja og
þau áhrif sem við getum, hvert og
eitt, haft á frið í heiminum – frið milli
þjóða og frið milli manna. Listakonan
býður áhorfendum að taka þátt í
sköpun verkanna bæði innan safnsins
og utan. Þátttökuferlið hófst þegar í
aðdraganda sýningarinnar. Meðal
annars voru konur beðnar um að
senda inn persónulegar sögur af of-
beldi og fólk sem hefur varðveitt brot
úr vasa sem Yoko Ono braut á Kjar-
valsstöðum árið 1991 var beðið um að
koma saman með brotin,“ segir í upp-
lýsingum frá safninu, en þar kemur
fram að Yoko Ono verður viðstödd
opnun sýningarinnar. Sýningarstjóri
er Gunnar Kvaran og verður hann
með sýningarstjóraspjall sunnudag-
inn 9. október kl. 13. 

„Stríð og pólitík hafa verið við-
fangsefni Errós allan hans feril.
Hann rýnir umhverfið og fjallar með
gagnrýnum hætti um atburði líðandi
stundar með því að flétta saman
skáldskap og raunveruleika í verk-
um sínum. Stundum véfengir
skáldskapurinn þannig hinn sögu-
lega veruleika og hefur frásögnina
upp á hærra plan, fjarlægara og
óhlutbundnara. Málverk Errós
fjalla um samtímann, enfjalla um samtímann, en
þó öllu fremur um þær

myndir sem eru alltumlykjandi í dag-
legu lífi okkar.“ Sýningarstjóri er
Danielle Kvaran.

Þrjú málþing um helgina
Sem fyrr segir er fjöldi viðburða

sem tengjast friði í borginni í októ-
ber. Í dag hefst starfsemi Höfða Frið-
arseturs Reykjavíkurborgar (HFR)
og Háskóla Íslands (HÍ) með opnu
málþingi í Hátíðarsal HÍ kl. 13-18.
Opnunarávarp flytur hr. Guðni Th.
Jóhannesson, forseti Íslands, en aðal-
fyrirlesarar eru Steve Killelea, stofn-
andi og stjórnarformaður Institute
for Economics and Peace, og Annika
Bergman Rosamond, dósent í stjórn-
málafræði við Háskólann í Lundi. 

Alþjóðleg kvikmyndahátíð í
Reykjavík (RIFF) stendur fyrir pall-

borðsumræðum á opnunarmálþingi
Höfða Friðarseturs í Hátíðarsal HÍ í
dag kl. 13. Meðal framsögumanna eru
Darren Aronofsky og Obaidah Zyto-
on. 

Á morgun, laugardag, munu utan-
ríkisráðuneytið, HFR og HÍ standa
fyrir opnu málþingi í Hátíðarsal HÍ í
tilefni af því að 30 ár eru liðin frá leið-
togafundi R. Reagans og M. Gorbat-
sjovs í Höfða. Aðalræðumaður verður
frú Vigdís Finnbogadóttir en auk
hennar flytja erindi Albert Jónsson,
Silja Bára Ómarsdóttir, Lilja Alfreðs-
dóttir utanríkisráðherra, Dagur B.
Eggertsson, borgarstjóri og Davíð
Oddsson, ritstjóri Morgunblaðsins.
Lokaávarp ráðstefnunnar verður
flutt af Ban Ki-moon, aðalfram-
kvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna.

FRIÐARVERÐLAUN LENNONONO Í HÖRPU 9. OKTÓBER

Friðarsúlan kveikt í 10. sinn
Yoko Ono afhendir Friðarverðlaun-
in LennonOno í Hörpu 9. október
en þau voru fyrst afhent 2002. Að
þessu sinni eru verðlaunahafarnir

Ai Weiwei, kínverskur lista-Ai Weiwei, kínverskur lista-
maður og aðgerðasinni, f.

1957 í Peking; Anish
Kapoor, bresk-indverskur
listamaður, f. 1954 í

Bombay; Katalin Ladik
ungverskt tónskáld,

gjörninga-

listamaður og leikari, f. 1942 í
Novi Sad í Serbíu, og Ólafur Elías-
son listamaður, f. 1967 í Kaup-
mannahöfn. 

Að kvöldi 9. október kl. 20
verður Friðarsúlan í Viðey tendruð
í 10. skipti með friðsælli athöfn á
fæðingardegi Johns Lennons, en
Friðarsúlan mun lýsa til 8. desem-
ber sem er dánardagur Lennons.
Boðið er uppá fríar ferju- og
strætóferðir í kringum athöfnina. 
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Stríð og friður Málverk á sýningu Errós í Listasafni Reykjavíkur.
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Ein saga enn Fólk sem hefur varð-
veitt brot úr vasa sem Yoko Ono
braut árið 1991 var beðið um að
koma saman með brotin.

„Frið milli manna“

Ai W

fjalla um samtímann, en

Ai Weiwei




