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Fyrsti hluti tónlistarverkefnisins
Lounge Sápmi verður fluttur á
laugardag í Norræna húsinu.

Lounge Sápmi í
Norræna húsinu
starri@frettabladid.is

Fyrsti hluti tónlistarverkefnisins
Lounge Sápmi verður fluttur á
tónleikum í sal Norræna hússins
á morgun, laugardaginn 8. janúar,
klukkan 20 auk þess sem tónleikunum verður líka streymt.
Lounge Sápmi er tónlistarverkefni með ungu samísku lista- og
tónlistarfólki. Markmið verkefnisins er að búa til samfélag tónlistarfólks, listamanna og hlustenda og
umfram allt að búa til tækifæri fyrir
unga samíska flytjendur. Verkefnið
var sett á laggirnar árið 2019 af Anthoni Hætta, Inger Johanne Oskal og
Mette Irene Hætta og er gert út frá
Kautokeino í Noregi.
Frjótt samstarf
Lounge Sápmi fékk styrk frá Listaráði Noregs fyrir tvíþættu tónlistarverkefni sem þau kalla Lounge
Sápmi + Iceland, þar sem fimm
listamenn frá Lounge Sápmi vinna
með fimm íslenskum listamönnum
frá tónlistarsamsteypunni Postdreifingu. Á tveggja vikna tímabili munu hóparnir skapa tónlist
saman sem verður að endingu flutt
bæði í Sápmi/Noregi og Íslandi.
Verkefnið er styrkt af Kulturrådet í Noregi og er samstarfsverkefni milli Lounge Sápmi og
Norræna hússins.
Hægt er að fylgja Lounge Sápmi
eftir á Facebook (facebook.com/
loungesapmi) og á Instagram (@
loungesapmi) þar sem hægt er að
nálgast frekari upplýsingar. n
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Jón Grétar byrjaði að vinna að heimildarmynd um vin sinn Hauk þegar hann var í námi í Kvikmyndaskóla Íslands. Hann lýkur nú við myndina eftir hvarf Hauks.
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Ég man hvernig hjartað í mér sökk

www.celsus.is / apótek, Hagkaup og víðar

Jón Grétar Sigríðarson vinnur nú að gerð heimildarmyndar um Hauk Hilmarsson sem
hvarf í Sýrlandi árið 2018. Jón Grétar byrjaði að gera myndina fyrir hvarf Hauks og átti hún
að fjalla um næstu áratugi í lífi hans. En þeir urðu því miður ekki fleiri. 2
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Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir
sandragudrun
@frettabladid.is
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Jón Grétar fór ungur að fikta við
kvikmyndagerð og var alltaf að
búa til alls kyns myndbönd í framhaldsskóla. Hann fór svo í Kvikmyndaskóla Íslands og útskrifaðist
úr skapandi tækni. Heimildarmyndin sem hann vinnur að um
Hauk vin sinn byrjaði einmitt sem
verkefni í Kvikmyndaskólanum.
„Verkefnið var frekar óspennandi en ég fékk Hauk einhvern
veginn til þess að gera þetta með
mér. Það er síðan mjög snemma í
tökuferlinu sem ég sting upp á því
að við gerum eitthvað meira úr
þessu og var hugmyndin sú að gera
mynd sem myndi segja hans sögu
í gegnum næstu áratugina,“ segir
Jón Grétar.
Hugmyndin var að taka stöðuna
á Hauki á nokkurra ára fresti.
Haukur var þekktur sem baráttumaður fyrir réttindum hælisleitenda og ástríðufullur andstæðingur fasisma. Hann komst í fjölmiðla
á Íslandi í Búsáhaldabyltingunni
þegar hann dró Bónusfána að húni
á Alþingishúsinu.
Árið 2017 fór Haukur til Sýrlands
að berjast með Kúrdum. Hann er
talinn hafa farist þar í árás Tyrklandshers þann 24. febrúar 2018,
en jarðneskar leifar hans hafa þó
aldrei fundist.
Áhrifavaldur í æsku
Fyrir Jóni Grétari var Haukur meira
en baráttumaður. Haukur var stór
áhrifavaldur í æsku hans, góður
félagi og vinur. Jón Grétar kynntist
honum fyrst þegar Haukur var
unglingur. Þá fór hann að vinna á
sumrin í Skógræktarstöðinni Ölri
sem pabbi Jóns Grétars stýrði.
„Hann var nokkrum árum eldri
en ég og maður lærði mikið af
honum og hann var eins konar
fyrirmynd,“ segir Jón Grétar um
fyrstu kynni sín af Hauki.
Þrátt fyrir að þeir hafi kynnst
ungir voru þeir ekki í stöðugum
samskiptum og þeir höfðu ekki hist
í rúm átta ár þegar Jón Grétar hafði
samband við Hauk og bað hann að
taka þátt í að gera heimildarmynd.
„Á þessum tíma er Haukur að
snúa lífi sínu við. Hann var búinn
að enda á eins konar vegg og var
mjög ósáttur við sjálfan sig. Ég
get í raun ekki ljóstrað upp neinu
meira um hann og okkar samband
án þess að ljóstra upp plottinu í
myndinni. Við fórum mjög djúpt
ofan í hans tilveru. Myndin mun
svara stórum spurningum eins
og af hverju hann fór til Sýrlands
og nákvæmlega hvað það var sem
hvatti hann áfram,“ upplýsir Jón
Grétar.
Jón Grétar var ekki í miklu
sambandi við Hauk eftir að þeir
kláruðu fyrstu tökurnar þar sem
þeir voru báðir mjög uppteknir á
þeim tíma.
„Síðast þegar ég heyrði í Hauki lá

Jón Grétar segir að Íslendingar eigi fáar hetjur eins og Haukur vinur hans var.
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Haukur Hilmarsson hvarf í
Sýrlandi en Jón
Grétar gerir nú
mynd um vin
sinn.

Skjáskot úr
myndinni af
Hauki á góðri
stundu.

Jón Grétar og Haukur kynntust
þegar þeir voru bara ungir strákar.
Allt er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi:
Torg ehf

Ábyrgðarmaður:
Björn
Víglundsson

honum eitthvað á hjarta sem hann
þurfti að ræða við mig í persónu en
ég hafði ekki tíma fyrr en vikuna
eftir og það hentaði ekki Hauki.
Það samtal átti ég við hann rétt
áður en hann fer fyrst til Sýrlands
og ég mun aldrei vita hvort hann
hefði rætt þær fyrirætlanir við mig
ef við hefðum hist. Mér finnst rosalega erfitt að hugsa til þess eftir á,
um ef og hefði,“ segir Jón Grétar
með trega.
„Ég man rosalega vel þegar ég
heyrði það í útvarpsfréttum að
Íslendingur hefði fallið í Sýrlandi.
Ég man hvernig hjartað sökk í mér,
því þó hann hafi ekki verið nafngreindur þá vissi ég samstundis að
þetta væri Haukur. Ég eyddi síðan
einhverjum svefnlausum nóttum
grátandi í að hlusta á samtölin sem
við áttum.“

Fáar hetjur eins og Haukur
Nú þegar Haukur er talinn af hefur
stefna myndarinnar breyst, en ári
eftir hvarf hans ákvað Jón Grétar
að halda áfram með hana.
„Aðaláherslurnar sem breytast
eru að myndin mun snúast mikið
um fortíð Hauks, en hann vildi
ekki að myndin sem við vorum að
vinna upprunalega saman fjallaði
mikið um það sem hann gerði fyrir
árið 2014,“ segir Jón Grétar.
„Það var gríðarlega erfitt fyrir
mig að klára handritið að þessari
mynd. Mér tókst að lokum að setja
saman sterka frásögn sem er knúin
áfram af Hauki sjálfum. Myndinni
verður skipt upp í sex kafla og
gæti í raun verið sex þátta sería.
Ég er með nokkra klukkutíma af
viðtölum við Hauk og eitthvað af
myndefni. Myndin verður blanda
af nýjum upptökum og upptökum
sem ég tók með Hauki, en kjarninn
mun alltaf koma frá Hauki sjálfum.
Þetta er hans saga og það mun
enginn geta sagt hana betur heldur
en hann sjálfur.“
Jón Grétar segir að Íslendingar
eigi rosalega fáar hetjur eins og
Hauk, þess vegna vilji hann segja
sögu hans.
„Það eru ekki margir sem helga
stærstan hluta líf síns því að
aðstoða aðra. Haukur var vissulega
umdeildur og með pólitískar skoðanir sem ekki hugnast öllum en sá
Haukur sem ég þekkti var tilbúinn
að gera sitt besta til þess að hjálpa
þeim sem minna mega sín,“ segir
Jón Grétar.
Söfnun til að fjármagna myndina
Myndin um Hauk er ekki fyrsta
heimildarmyndin sem Jón Grétar
vinnur að. Eftir útskrift úr Kvikmyndaskólanum var stefna hans
alltaf að framleiða eigin mynd.
Hann varði næstum tveimur árum
í að vinna að heimildarmynd um
Procar en neyddist til að gefa það
verkefni frá sér þegar hann var
tilbúinn að fara í tökur.
„Ég fékk þrjú mismunandi
lögfræðiálit á sínum tíma sem öll
vöruðu mig við því að hugsanlega
yrði ég dreginn fyrir dóm og gæti
þurft að sæta refsingum fyrir að
hafa stolið gögnum úr fyrirtækinu.
Ég sé alltaf eftir að hafa ekki þorað
að ríða á vaðið og gert þessa mynd
en á sama tíma gerði Kveikur mjög
vel í að fjalla um þetta mál,“ segir
Jón Grétar.
En nú er Jón Grétar aftur
kominn af stað og vonandi verður
ekkert sem hindrar að myndin um
Hauk komi fyrir augu almennings.
Jón Grétar setti af stað söfnun
á vefsíðunni Karolina Fund til
að fjármagna myndina en hann
framleiðir myndina sjálfur að
mestu.
„Ég er með meðframleiðanda
sem sér um skipulag á tökum úti
á landi enda erfitt fyrir mig að
vera með viðveru alls staðar. Mig
vantar helst fjármagn svo ég geti
staðið undir kostnaði bæði á upptökum og eftirvinnslu,“ útskýrir
Jón Grétar.
„Ég sel aðgang að myndinni inni
á Karolina Fund. Fólk sem kaupir
aðgang þar fær sérstakan aðgang
fyrstu mánuðina eftir að myndin
er tilbúin og ef Covid leyfir munu
allir sem keyptu nafn sitt á þakkarlista myndarinnar fá boðsmiða
á sýningu í kvikmyndahúsi.“
Jón Grétar stefnir að því að
hefja tökur í júní og ljúka þeim
í ágúst. Hann vonast til þess að
myndin verði tilbúin í nóvember.
Fyrir áhugasama eru komin stutt
myndbönd með sýnishornum úr
myndinni á YouTube en þau má
einnig finna á söfnunarsíðu verkefnisins á karolinafund.com. n
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ÞÚ FÆRÐ “SUMARDRESSIÐ” HJÁ
Curvy býður upp á fjölbreyttan fatnað í stærðum 14-28 eða 42-58

Fellsmúli 26 v/Grensásveg * 108 RVK * Sími 581-1552 * www.curvy.is

Smáauglýsingar
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Bílar
Farartæki

Þjónusta

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Heilsa

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Bókhald
Þ. VILBERGSSON EHF

Get bætt við fyrirtækjum í
bókhaldsþjónustu. Viðurkenndur
bókari. thv.is thv@thv.is. Sími:
8884818

Málarar

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma.
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Heilsuvörur

Keypt
Selt

MÁLARAMEISTARI

GLÆNÝR NISSAN LEAF TEKNA
- ÓTRÚLEGT VERÐ - 4.177Þ!!!

NISSAN LEAF TEKNA 40kwh.
Glænýr!!! 100% rafmagn,
Sjálfskiptur. TEKNA útfærsla með
leðri, bakkmyndavél, propilot,
leiðsögukerfi o.fl. o.fl. Drægni
270km. Bíll í ábyrgð. Möguleiki á
allt að 100% láni. VERÐ AÐEINS
kr.4.177.000- Rnr.120653 Til
afhendingar strax hjá Aðalkaup
bílasölu - Skeifunni 3c. S:888-3715

Tek að mér að endurmála íbúðir
og fl. Fagmennska, mikil reynsla og
sanngjörn verð. Málningarþjónusta
Egils ehf. S. 868-5171. egillsverris@
gmail.com

Til sölu

REGNBOGALITIR EHF

Getum bætt við okkur verkefnum
innanhúss. Löggiltur málarameistari.
Löggiltir málarar. Vönduð vinna,
vanir menn. www.regnbogalitir.is
malarar@simnet.is. Sími 8919890

Búslóðaflutningar

GEFÐU
HÆNU

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Húsaviðhald

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

ÍÞRÓTTAVIKAN
MEÐ BENNA BÓ
FÖSTUDAGA KL. 21.00

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

GLÆNÝR NISSAN LEAF TEKNA
- ÓTRÚLEGT VERÐ - 4.177Þ!!!

NISSAN LEAF TEKNA 40kwh.
Glænýr!!! 100% rafmagn,
Sjálfskiptur. TEKNA útfærsla með
leðri, bakkmyndavél, propilot,
leiðsögukerfi o.fl. o.fl. Drægni
270km. Bíll í ábyrgð. Möguleiki á
allt að 100% láni. VERÐ AÐEINS
kr.4.177.000- Rnr.110168 Til
afhendingar strax hjá Aðalkaup
bílasölu - Skeifunni 3c. S:888-3715

Aðalkaup - Bílasala
Skeifan 3C, 108 Reykjavík
Sími: 888 3715
adalkaup@adalkaup.is
http://adalkaup.is

Bílar til sölu

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Nudd
NUDD NUDD NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Húsnæði
Mercedes Benz C 220 Diesel station
AMG pakki, 2020 4matic, ekinn
35.000. Svart leður, panorama þak,
glæsilegt eintak, einn með öllu!
Ásett verð 9.9, skoðum öll TILBOÐ.
Uppl í síma 7902342 og Íslandsbílar
höfða 5375566

Húsnæði í boði
109 langtímaleiga 2-3 herb. íbúð.
Simi 8956160. 2-3 room apt. In 109
long term. Tel. 8956160

Tilkynningar

Nýskráningar vegna greiðslna
vegna útlána á bókasöfnum
Af árlegri fjárveitingu Alþingis fyrir afnot á bókasöfnum er
úthlutað til rithöfunda, þýðenda, myndhöfunda og annarra
rétthafa, samkvæmt útlánum og afnotum verka þeirra á bókasöfnum. Um úthlutun gilda lög nr. 91/2007 með síðari breytingum
og reglur nr. 323/2008.
Til að öðlast rétt til úthlutunar úr sjóðnum þurfa höfundar og
rétthafar að sækja um á sérstökum eyðublöðum sem finna má
á heimasíðu,
https://rsi.is/bokasafnagreidslur/umsoknareydublad/
Umsóknarfrestur er til 31. janúar
Vakin er athygli á að þeir sem nú þegar hafa skilað
skráningu þurfa EKKI að skrá sig aftur.
Ný verk eru sjálfkrafa færð á skrá höfundar.

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í 50 ár
hagvangur.is

