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Dansverkið Da da dans eftir Ingu
Huld Hákonardóttur og Rósu
Ómarsdóttur verður frumsýnt á
Nýja sviði Borgarleikhússins á laug-
ardag kl. 20. Þær eru allt í senn,
dansarar, danshöfundar og leik-
stjórar, en á sviðinu dansa þrír
dansarar úr Íslenska dansflokknum
auk þeirra Ingu Huldar og Rósu
sem skiptast á að sýna. Sýningar
verða fimm, sú síðasta þann 27. nóv-
ember. 

Dansmenningin að batna
Inga Huld og Rósa búa og starfa í

Brussel en eru komnar heim til að
setja upp verkið, sem þær kalla ein-
faldlega Da da dans. Þær hafa unnið
saman í sex ár en koma heim árlega
til að setja upp verk. Þær segja
dansmenninguna frábæra í Brussel
og mikil áhersla sé lögð á dans í leik-
húsum þar. „Það er mjög mikil
menning fyrir dansi þar,“ segir Inga
Huld, sem segir að Íslendingar séu
að taka við sér hvað dansinn varðar.
„Ég held að menningin hér sé bara
yngri, en þetta er allt að koma. Sjálf-
stæði geirinn er líka að blómstra
núna,“ segir Inga Huld. „Reykjavík
Dance Festival er að vaxa mikið og
það koma margir að utan. Það er
alltaf að verða vinsælla og vinsælla.
Ég held að fólk sem fer á danssýn-
ingar komi aftur,“ segir Rósa. 

Dadaismi túlkaður í dansi
„Það er hundrað ára afmæli dada-

isma í ár og það er margt í þessum
stíl sem við tengjum mikið við. Við
höfum verið að leika okkur með
hljóð og tungumál og er það eitt af
því sem við kveiktum fyrst á,“ segir
Inga Huld. 

„Dadaismi er talinn marka upphaf
nútímalistar og þau byrjuðu að
vinna öðruvísi með tungumálið,

byrjuðu að gera hljóðljóð og þess
háttar. En það hafði kannski minni
áhrif á dansinn. Hann hefur verið
svolítið eftir á í sögunni. En það
voru konur innan dadaismans sem
voru að dansa. En það var lítið skrif-
að um konur,“ segir Rósa. „Það er
bara nýlega sem farið er að tala um
þessar dada-konur.“

Sköpum „ryþma“ úr orðum
Nú er dansinn oftast án orða,

hvernig túlkið þið dadaismann í
dansi? 

„Við erum í raun og veru að nota

hljóðin í tungumálinu sem við brjót-
um niður og notum sem tónlist,“
segir Inga Huld, en lögð er mikil
áhersla á hljóð í verkinu. „Við höfum
mikið unnið með tungumál og hljóð
og brjótum niður orð í sérhljóða og
vinnum mikið með það til að búa til
hreyfingar og skapa ryþma úr því.
Við erum að vinna með samhverfur,
orð sem má lesa eins afturábak og
áfram. Við erum að leika okkur með
hreyfingar sem endurspegla sam-
hverfurnar. Svo brjótum við það nið-
ur og byggjum það upp aftur,“ segir
Rósa. 

„Við fengum mikið að láni frá
Baggalúti af samhverfum orðum,“
segir Inga Huld. 

„Það sem okkur finnst svo
skemmtilegt við dadaistanna er
þessi hljóðljóð, þeir vildu frelsa orð-
ið frá setningarmyndun og merking-
unni og nota bara hljóðið úr þeim.
Og það er það sem við erum að gera
með þessar samhverfur.“

Tónlist og myndlist í bland
Í dadaismanum var gjarnan unnið

með klippimyndir og segir Inga
Huld að þær sæki hugmyndir í

gömlu verk dadaismans í dans-
verkið. „Í raun og veru má segja að
verkið sé eins og lifandi klippimynd
þar sem eru margar senur sem við
setjum saman í einn heim,“ segir
hún. 

Inga Huld og Rósa telja að verkið
muni höfða til fólks sem hefur áhuga
á myndlist. „Við erum að blanda
saman mikið. Þessir dada-listamenn
voru að blanda mikið saman milli
faga. Búningarnir eru myndrænir
og mikið út í abstrakt form,“ segir
Inga Huld. „Búningarnir eru líka
eiginlega leikmynd, en það var
myndlistarkonan Þórdís Erla Zoëga
sem gerði þá og leikmyndina, og
Sveinbjörn Thorarensen, líka kall-
aður Hermigervill, sér um tónlist-
ina. Við erum að gera hljóð á sviðinu
sem hann gerir svo eitthvað við og
svo semur hann líka tónlist fyrir
verkið,“ segir Rósa, en þær syngja
smávegis eða gefa frá sér hljóð í
verkinu. 

„Við erum ekki að leita að merk-
ingu orðanna,“ segir Rósa. „Í leið-
inni erum við að lyfta undir aðra
þætti,“ segir Inga Huld. 

Þriðja merkingin
„Það sem mér finnst svo skemmti-

legt við dans er að maður þarf ekki
að fylgja ákveðinni sögu eða línu-
legri framvindu annarra þátta. Við
erum að vinna með svokallaða þriðju
merkingu, sem byggir á kenningu
Rolands Barthes. Hann talar um að
þriðja merkingin sé ekki það sem
það þýðir og ekki symbolíska merk-
ingin heldur merkingin sem leggst
ofan á það,“ útskýrir Rósa. „Svolítið
eins og tilfinning, eða skynjun. Við
erum að taka skref frá symbolism-
anum,“ segir Inga Huld. 

Þær segja að áhorfandinn eigi von
á veislu fyrir skynfærin. „Við viljum
að fólk geti notið sjónarspilsins.
Þetta er sýning sem fólk á að
skynja.“ 

„Eins og lifandi klippimynd“
! Danshöfundarnir Inga Huld Hákonardóttir og Rósa Ómarsdóttir frumsýna Da da dans á laugar-
dag ! Óður til dadaismans sem markaði upphaf nútímalistar ! Leikur með hljóð og tungumál 
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Dans Inga Huld Hákonardóttir og Rósa Ómarsdóttir frumsýna Da da dans á Nýja sviði Borgarleikhússins. 
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Það var eins og að stíga inn í sumar-
ið að koma inn á vinnustofu Gísla B.
Björnssonar listamanns. Þar er hátt
til lofts og vítt til veggja og stórar
og litríkar myndir prýða alla veggi.
Á trönunum er bláleit mynd í
vinnslu, en Gísli, sem er kominn
hátt á áttræðisaldur, vinnur að
myndlist sinni nánast daglega. Þeg-
ar hann er ekki á vinnustofunni
sleppur hann ekki hendinni af
skissublokkum sem hann segist
nota sem dagbækur. 

Í dag klukkan 20 er opnuð sýning
á verkum hans í Smiðjunni Listhúsi
í Ármúla 36 og stendur hún til 23.
nóvember og er opin alla daga. Þar
mun Gísli sýna um 25 verk sín sem
unnin eru með olíukrít. 

Leiðin lá alltaf í listina
Gísli er alinn upp í kringum lista-

menn og bóhema og er af mikilli
myndlistarfjölskyldu. „Mjög
snemma var ég meðvitaður um að
eitthvert í þessa átt lægi mín leið.
Ég hugsaði lengi um arkitektúr en
ég var ekki mikill námsmaður. Ég
bankaði upp á í Myndlista- og hand-
íðaskólanum hjá Lúðvíki Guð-
mundssyni og sagðist vilja fara í
hagnýtt nám í myndlist. Þá er hann

svo stór kallinn að hann stofnar
bara um mig deild. En ég var líka í
almennu myndlistarnámi,“ segir
Gísli, sem síðar gerðist kennari í
auglýsingadeild skólans; deild sem
seinna fékk nafnið grafísk hönnun. 

Gísli lærði einnig í Stuttgart í
Þýskalandi í Listaakademíu þar og
þegar heim var komið stofnaði hann
auglýsingastofuna GBB, sem var
undanfari Hvíta hússins. „Það má
segja að þetta hafi verið fyrsta al-
hliða auglýsingastofan sem var
meira en teiknistofa,“ segir Gísli, en
hann rak einnig Gallerí Borg um
skeið. 

Þekktur fyrir merkin
Gísli hannaði í gegnum tíðina fjöl-

mörg merki eða lógó sem hvert ís-
lenskt mannsbarn þekkir og má þar
nefna merki RÚV, merki Hjálpar-
stofnunar kirkjunnar, Hjarta-
verndarmerkið og merki Norræna
hússins, svo eitthvað sé nefnt, en
alls liggja eftir hann yfir fjögur
hundruð merki. 

„Ég er mest þekktur fyrir það og
hafði mjög gaman af því þegar ég
gat stýrt hvaða verkefni ég tók að
mér og valdi mér þá verkefni sem
hentuðu mér vel,“ segir Gísli, sem
vann einnig mikið í bókahönnun og
sá m.a. um útlit tímaritsins Iceland
Review í fimmtán ár. 

Landið, hafið og hestar
Í dag nýtur Gísli þess að sinna

myndlistinni á sínum forsendum. 
„Ég hef verið viðloðandi þetta í

fimmtíu ár,“ segir Gísli, sem hætti
að vinna fyrir nokkrum árum og
sinnir nú eingöngu ástríðu sinni,
myndlistinni. „Ég hef beðið alla ævi

eftir því að vinna í þessu,“ segir
Gísli og brosir. „Ég er alltaf að
skapa.“

Verkin eru unnin í olíukrít, sem
Gísli segir henta sér best. Viðfangs-
efnin eru landslagið; landið, veðrið
og hafið. „Ég hef verið í nánum
tengslum við landið sem skógar-
bóndi og ferðast mikið um landið á

hestum,“ segir hann , en ávallt var
skissubókin með í för og stundum
líka myndavélin. 

Verkin eru mörg í sterkum og
björtum litum. „Konan mín er
stundum að gagnrýna mig fyrir að
það sé aðeins of mikið af gulu og
grænu en ég segi að sumarið sé gult
og grænt!“

Sumarið er gult og grænt!
! Gísli B. Björnsson, listamaður og
grafískur hönnuður, opnar sýningu í
dag ! Sýnir 25 verk unnin í olíukrít
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Myndlist Gísli B. Björnsson notar olíukrít til að vinna myndlist sína. Hann opnar sýningu í Smiðjunni Listhúsi í Ár-
múla í dag. Gísli vann lengi við grafíska hönnun og er þekktur fyrir merkin sín, sem eru yfir fjögur hundruð talsins. 
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