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Öflug umræ!a á Menningarpress-
unni, sem vistu! er undir Press-
unni.is, m.a. um framtí! tónlistar-
kennslu á Íslandi hefur vaki!
athygli a! undanförnu. Rekstur og
skrif á Menningarpressunni eru í
höndum Gunnars Gu!björnssonar
tenórs, en vefurinn hefur veri! í loft-
inu frá "ví í október sí!astli!num. 

„A!dragandinn er nokku! lang-
ur,“ svarar hann a!spur!ur hva!
hafi dregi! hann út í bla!amennsku
á netinu. „Ég hef starfa! sem söngv-
ari í 20 ár og frá "ví a! ég fluttist
heim fyrir sjö árum hef ég unni!
fyrir mér me! "ví a! starfa hluta af
árinu erlendis. Ég skipti um radd-
fag fyrir nokkrum árum, fór úr "ví
a! syngja l#rískan tenór yfir í Wag-
ner, sem gekk satt best a! segja
me! ágætum. Hins vegar hefur ver-
i! mikill ni!urskur!ur á fjármagni
til óperuhúsanna og tveggja ára
samningi mínum vi! óperuhúsi! í
Freiburg var a! ljúka. $á lá fyrir a!
líti! anna! væri í stö!unni en a! fara
aftur á fastrá!ningarsamning sem
skila!i ekki nægilega miklu í kass-
ann til a! standa undir flugfer!um
og uppihaldi erlendis "annig a! eitt-
hva! væri eftir fyrir heimili! á Ís-
landi sem skipti máli. $egar fjar-
veran frá "ví bættist vi! fannst
okkur "etta ekki borga sig "annig
a! ég ákva! a! taka mér hlé frá
söngnum "ví "a! gefur ekkert í a!ra
hönd a! vera söngvari á Íslandi.“

$etta var! til "ess a! hann fór a!
kanna möguleika á "ví a! hrinda í
framkvæmd hugmynd um menning-
arvef, en hana haf!i hann gengi!
me! í maganum í nokkurn tíma.
„Mér blöskra!i hva! menningar-

umfjöllun í fjölmi!lum var af skorn-
um skammti og "a! sem "ó var til
sta!ar fannst mér ekki endurspegla
fjölbreytnina í menningarlífinu. $a!
er miki! misvægi milli umfjöllunar
um menningarmál og anna!, og t.d.
fær menning afskaplega litla um-
fjöllun í sjónvarpinu, mi!a! vi! hva!
hún er fyrirfer!armikil í "jó!félag-
inu.“

Me! bla!amanninn í maganum
Upprunalega langa!i Gunnar a!

koma á fót sjálfstæ!um menning-
arfjölmi!li sem hef!i nokkra starfs-
menn og sí!astli!i! sumar kanna!i
hann möguleika á a! fá fjárfesta í
slíkt verkefni, en fékk litlar und-
irtektir. „Ég gaf "ví hugmyndina
eiginlega upp á bátinn. Svo minntist
ég á "etta í framhjáhlaupi vi! Stein-
grím Sævar Ólafsson, sem er rit-
stjóri á Pressunni, sem spur!i "á
hvort ég vildi ekki bara hafa vefinn
inni á mi!linum "eirra en ég hef!i
sí!an frjálsar hendur me! hvernig
ég myndi byggja hann upp. Ég
ákva! "á a! slá til og gera "etta fyr-
ir sjálfan mig í smátíma.“

Sí!an hefur Gunnar veri! allt í
öllu á Menningarpressunni, bæ!i
sem bla!ama!ur og sé! um a! út-
vega augl#singartekjur sem m.a.
hafa fari! í a! grei!a ni!ur stofn-
kostna!inn vi! vefinn. Hann vi!-
urkennir a! sennilega hafi hann
gengi! me! bla!amanninn í mag-
anum á!ur en til "essa kom. „Ég var
ritstjóri Viljans á sínum tíma í
Versló "annig a! ef ég hef!i ekki
uppgötva! röddina í mér "egar ég
var 18 ára hef!i ég sjálfsagt fari! í
bla!amennsku.“

Hann segir enga forsendu a! les-
efni! sé í pappírsformi. „Ma!ur
heyrir um gamlar frænkur sem fara

i!ulega á neti!, hittir "ær jafnvel á
Facebook, svo allt tal um a! menn-
ing sé fyrir eldri kynsló!ina sem
ver!i a! hafa dagbla! í höndunum til
a! lesa svona skrif held ég a! sé vit-
leysa. Neti! b#!ur "vert á móti upp
á svo mikla möguleika "ví "ar er
hægt a! fara yfir tiltölulega vítt svi!
án "ess a! lesandinn "urfi a! lesa
miki! um hluti sem hann kærir sig
ekki um. Ef hann hefur t.a.m. ekki

áhuga á hönnun e!a háskólasamfé-
laginu "arf hann ekkert a! fara inn
á sí!ur sem snúa a! "eim málaflokk-
um.“ 

Hann segir lesturinn á vefnum
smátt og smátt hafa veri! a! aukast
og teki! kipp í kring um umræ!una
um tónlistarskólana sem hefur veri!
lífleg a! undanförnu. „Ég hef leyft
"eirri umræ!u a! fá pláss hjá mér
og byrja!i reyndar a! fjalla um
"etta á undan öllum ö!rum, e!a í
byrjun janúar. $a! tengist mínu
áhugasvi!i og líka "ví a! ég á sjálfur
börn í tónlistarskólum, fyrir utan a!

ég kenni svolíti! í tónlistarskóla.
$etta er mál sem skiptir okkur
miklu meira máli en vi! gerum okk-
ur grein fyrir og "á er ég ekki bara
a! tala um hagkerfi!. Lönd eins og
$#skaland, Frakkland og Sviss
leggja grí!arlega miklar fjárhæ!ir í
menningu og jú, vissulega eru "etta
ríkar "jó!ir. En ég held a! menn-
ingin hjá "eim sé ekki svona blóm-
leg af "ví a! "ær séu svo ríkar, held-
ur eru "ær svona ríkar af "ví a! "ær
hafa svo blómlega menningu. Menn-
ingin skapar "annig ekki a!eins fé
heldur getur hún af sér frjósemi í
hugsun og "a! "urfum vi! fyrst og
fremst a! kynda undir í "essari úlfa-
kreppu sem vi! erum í.“ 

Fólk í menningunni 
skeikult eins og a!rir

Gunnar heldur áfram: „Minn
draumur er a! Menningarpressan
geti lagt sitt á vogarskálarnar til a!
gera menningu s#nilegri. Ég vil a!
hún njóti sannmælis. Fólk hefur
kannski misskili! "a! "egar tónlist-
arfólk hefur bent á a! miklir pen-
ingar séu settir í í"róttahreyf-
inguna, en vi! sjáum ekkert
neikvætt vi! "a!. $a! er hins vegar
áhyggjuefni ef "a! er meira skori!
ni!ur í menningunni vi! svona a!-
stæ!ur.“

Hann segir tónlistarmenntun
skipta öllu máli ef tónlist sem at-
vinnugrein eigi a! "rífast. „Vi! vit-
um a! ef vi! skerum ni!ur fjármagn
til menningarmenntunarinnar "á
kemur "a! ni!ur á menningunni –
"a! er bara svona einfalt. Vi!horfi!
sem ma!ur fær frá Menntará!i
Reykjavíkur er a! "a! sé eitthva!
stórkostlegt a! í tónlistarskólunum
– a! búi! sé a! byggja upp kerfi sem
virki ekki. Ég get hins vegar ekki

sam"ykkt a! hi! blómlega tónlistar-
líf á Íslandi sé ekki sprotti! úr tón-
listarskólunum og "ví sé óhætt a!
umbylta hlutum "ar án "ess a! "a!
komi ni!ur á "essari stórkostlegu
tónlistarflóru sem er í gangi. $a! er
svo órökrétt á allan hátt.“ 

A! sögn Gunnars má "ó eitt og
anna! betur fara í menningarlífinu
sjálfu. „$a! hefur veri! miki! tala!
um skort á gagnsæi í "jó!félaginu,
a! ekki sé faglega rá!i! í stö!ur og
svo framvegis, og fólk í menning-
argeiranum er skeikult eins og a!r-
ir. $á "arf einhver a! veita a!hald
og ég sé fyrir mér a! "a! geti m.a.
komi! í hlut Menningarpressunnar.“

Gunnar vonast til a! Menning-
arpressuvefurinn muni stækka og
dafna svo hann geti fengi! fleiri til
li!s vi! sig, en segir "a! velta á fjár-
magni. Sjálfur hefur hann #mis önn-
ur járn í eldinum. Fyrir utan skrifin
kennir hann söng í hlutastarfi auk
"ess a! halda úti óperus#ning-
ardeild vi! Söngskóla Sigur!ar De-
metz en er alveg hættur a! syngja, í
"a! minnsta hér á landi. „Ég ver!
hins vegar me! tónleika í $#ska-
landi í sumar og ég geri rá! fyrir a!
taka samningum um verkefni í
Gautaborg í haust en "a! er varla
fyrirhafnarinnar vir!i a! syngja
miki! hér heima.“ 

Í sta!inn einbeitir hann sér a!
Menningarpressunni, a.m.k. fyrst
um sinn. „Svo er ég reyndar a!
klára meistarapróf í menningar-
stjórnun á Bifröst, vonandi í haust,
og a! "ví loknu veit ég ekki hva! ég
geri. $a! getur vel veri! a! ég snúi
mér a! einhverju ö!ru "egar
Menningarpressan er komin á skri!
og ég setji hana í hendurnar á ein-
hverjum ö!rum. $a! er alltaf gaman
a! gera eitthva! n#tt.“

Morgunbla!i!/RAX

Gunnar Gu!björnsson „Ég ákva! a! taka mér hlé frá söngnum "ví "a! gefur ekkert í a!ra hönd a! vera söngvari á Íslandi,“ segir ritstjóri hinnar n#stofnu!u Menningarpressu. 

Blómleg menning skapar ríkidæmi
! Gunnar Gu!björnsson tenórsöngvari hasla!i sér n#veri! völl sem ritstjóri Menningarpressunnar
! Lestur sí!unnar tók kipp "egar umfjöllun um framtí! tónlistarnáms í Reykjavík fór á skri! 

»Ég get hins vegar
ekki sam"ykkt a! hi!

blómlega tónlistarlíf á
Íslandi sé ekki sprotti!
úr tónlistarskólunum og
"ví sé óhætt a! umbylta
hlutum "ar án "ess a!
"a! komi ni!ur á "essari
stórkostlegu tónlist-
arflóru sem er í gangi.
$a! er svo órökrétt á
allan hátt. 


