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Heiti verkefnisins
Markmið

Stutt verkefnalýsing
(mikilvægt er að verk- og
kostnaðaráætlanir séu
gerðar fyrir öll verkefni)

Eyja
Markmiðið er að vinna að sviðslistaverki í samstarfi við íbúa Hríseyjar.
Viðfangsefni verksins er hugmyndin að tilheyra: Tilheyra samfélagi,
tilheyra tíma, tilheyra stað, tilheyra náttúru.
Verkinu er ætlað að ávarpa spurningar sem lúta að lífsháttum og
lífsgildum og vekja íbúa og gesti til vitundar um sjálfbærni í víðum
skilningi.
Verk sem fjallar um átthagafjötra, samfélag og sjálf.
Hvað þýðir að vera heimamaður? Hvað þýðir að vera aðkomumaður eða
útlendingur? Hvað er það sem sameinar og hvað sundrar? Hvaða ábyrgð
hefur þú gagnvart samfélaginu sem þú tilheyrir? Hvaða ábyrgð hefur þú
gagnvart landinu sem þú elskar? Hvenær átt þú eyjuna og hvenær á eyjan
þig?
Eyja er þátttökuverk um hvað það þýðir að tilheyra. Verkið er staðsett í
Hrísey, brothættri byggð þar sem líf og lífsskilyrði eru viðkvæm. Lífið á
eyjunni endurspeglar þau hnattrænu verkefni sem blasa við í heiminum
árið 2020. Gestum er boðið á eyjuna til að rýna í eigin hugmyndir um sjálf
og samfélag og um tíma og stað.
Siglt er frá Akureyri/Hjalteyri/Árskógssandi og hefst verkið þegar stigið er
um borð. Í verkinu er gestum boðið að hugleiða áleitin stef um mannlegt
samfélag í gegnum táknrænar gjörðir, hugvekjur og með göngu í gegnum
innsetningar. Í verkinu speglar gesturinn sjálfan sig í sviðsettu ferðalagi
um líf og lífsgildi gestgjafanna.
Verkefnið er unnið í samstarfi við Leikfélag Akureyrar sem mun leggja til
umsýslu og kynningarkostnað auk þess að veita faglegan og efnislegan
stuðning úr eigin auðlindakistu. Verkefnið verður framlag LA á
Akureyrarvöku í ágúst 2020 og verður einnig sýnt á A! Festival í október
2020.

Framkvæmdaaðili
Samstarfsaðilar
Tengsl við
sóknaráætlun
Tengsl við heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna

Steinunn Knúts-Önnudóttir, Gréta Kristín Ómarsdóttir
A! Festival, LA
Verkefnið hefur sjálfbærni að leiðarljósi, stuðlar að jákvæðri
samfélagsþróun í Hrísey og styrkir menningarstarfsemi í brothættri
byggð.
Verkefnið er hluti af doktorsverkefni Steinunnar sem ber heitið How little
is enough? Sustainable Methods of Performance for Transformative
Encounters.
Doktorsverkefnið er unnið við Háskólann í Lundi í Leiklistarakdemíunni í
Malmö. Verkefnið er partur af þverfaglegu verkefni Lundar háskóla sem
er ætlað að ávarpa heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna Agenda 2030
um hnattrænar áskoranir samtímans.
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Árangursmælikvarðar

Verkefnið er unnið með það að leiðarljósi að ganga ekki á auðlindir og
skilja ekki eftir kolefnisspor. Efniskostnaður er í algjöru lágmarki en
reiknað er með að þeir íbúar Hríseyjar sem taka þátt í verkefninu fái
þóknun fyrir þátttökuna sem borgar útlagðan kostnað. Markmiðið er að
virkja sem flesta íbúa til þátttöku og að vinna í nánu samstarfi við
nærsamfélagið og virkja þá þjónustu sem til er á svæðinu s.s. siglingar og
aðrar samgöngur sem og verslun og ferðaþjónustu í Hrísey.

Lokafurð

Þátttöku sviðslistaverk sem beinir sjónum að þeim lífsgæðum sem Hrísey
býr yfir.
Hugmyndin er einnig að nýta Eyju sem frumgerð verka sem flutt verða á
eyjum hérlendis og/eða erlendis eftir atvikum í tengslum við
listrannsóknina How little is enough?

(hver verður lokaafurð
verkefnisins, hver verður
ávinningur samfélagsins?)

Upphaf og lok
verkefnis

Júní 2020: Hugmynda,- og handritsvinna.
Júlí 2020: Handrit og útfærslur í Hrísey.
Ágúst 2020: Lokasamsetning, kynningar og sýningar á Akureyrarvöku.
Október 2020: Sýningar á A!Festival.
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Heildarkostnaður
(pr. ár á verkefnatíma)

Framlag úr
sóknaráætlun

Kr. 700.000

(árið 2020 og á hverju ári
eftir það, ef við á)

Mótframlag
(ef við á)

Tengsl við aðrar
opinberar áætlanir
(ef við á)

Leikfélag Akureyrar 1.262.500
Steinunn Knúts-Önnudóttir 750.000
A!Festival 70.000

