Eggin í Gleðivík

Höfundur listaverksins er Sigurður Guðmundsson

Listaverk hafa margbreytileg áhrif á fólk og vekja upp mismunandi tilfinningar, en það er að margra áliti
einmitt „hlutverk“ þeirra. Listaverkið „Eggin í Gleðivík“ í eigu Djúpavogshrepps sinnir þessu hlutverki svo
sannarlega vel. Verkið hefur mjög sterk áhrif á þá, sem það líta og auk þess er það mjög myndrænt og mun
að margra dómi hafa mikil og jákvæð áhrif á Djúpavog sem ferðamannastað í ókominni framtíð.
Forsvarsmenn byggðarlagsins líta á það sem mikinn heiður fyrir Djúpavog að geta státað af listaverki eftir
jafn mikilsmetinn listamann og Sigurður Guðmundsson er.
Í þessari samantekt verður haldið til haga hluta af opinberri umfjöllun um verkið frá vígsludegi þess, 14.
ágúst 2009.

Djúpavogshreppur nóv. 2009

Eggin í Gleðivík
Grein eftir Andrés Skúlason ( Morgunblaðið 19. ágúst 2009)

„Útilistaverk eftir Sigurð
Guðmundsson listamann var
afhjúpað við svokallaða
Gleðivík við Djúpavog sl.
föstudag. Listamaðurinn hefur
dvalið undanfarnar vikur á
heimili sínu á Djúpavogi ásamt
konu sinni Ineke og fylgt eftir
uppsetningu listaverksins.

Tilurð verksins varð með þeim hætti að sveitarstjórinn Björn
Hafþór Guðmundsson hafði orð á því við listamanninn um
mitt sumar 2008 hvort hann gæti ekki fundið eitthvað
listrænt út í sambandi við steyptu stólpana við höfnina í
Gleðivík.
Daginn eftir mætti Sigurður á skrifstofu sveitarfélagsins með
fullmótaða hugmynd og sagði listamaðurinn sjálfur frá því í
ávarpi við vígslu listaverksins að hann hefði líklega aldrei
skapað jafn stórt listaverk á jafn skömmum tíma.
Listaverkið sem ber nafnið „Eggin í Gleðivík“ er allt unnið í
granít en um er að ræða þrjátíu og fjórar nákvæmar
eftirmyndir eggja valinna íslenskra varpfugla. Eggin eru öll af
svipaðri stærð nema hvað egg lómsins sem valinn var
einkennisfugl fyrir svæðið er áberandi stærst og var það egg
afhjúpað af listamanninum og Andrési Skúlasyni oddvita á
vígsludaginn að viðstöddum fjölda heimamanna og gesta
sem létu í ljós mikla ánægju með verkið.
Þrátt fyrir að egg músarrindilsins sé jafn stórt og egg
álftarinnar þá er hvert egg með nákvæmlega lögun þeirrar
tegundar sem við á.
(Frh. umfj. fréttaritara Mbl. er á bls. 3)
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Um Eggin í Gleðivík

Nú yfir gengur hríðar hregg,
er hrekur fugl úr mó.
Að vori birtast aftur egg
og ungar komast þá á legg
að gleypa af græðgi nóg.
Á meðan gleðja önnur egg
undur hinum lík.
Þau hvíla stein- á -steyptum vegg
og standa af sér vetrar hregg
svo glóir Gleðivík.
Bj.Hafþór Guðmundsson

Eitt víðfeðmasta listaverk landsins
Listaverkið sem hefur verið komið fyrir á steyptum stólpum sem áður báru löndunarlögn frá bryggju í
bræðslu, setur í alla staði mjög skemmtilegan svip á umhverfi hafnarinnar við Gleðivík. Þá má ætla að
listaverkið sé með þeim víðfeðmustu hér á landi en það er í heild sinni um 200 metrar að lengd og er því
gaman að ganga meðfram því og virða hvert og eitt egg fyrir sér. Þau eru ekki bara ólík að lögun heldur
einnig að lit og áferð. Hver eggjastólpi er merktur fyrir sig með því fuglsnafni sem við á.
Eggin í Gleðivík eiga án nokkurs vafa eftir að vekja mikla athygli bæði meðal aðdáenda listarinnar svo og
ferðamanna almennt og er því listaverkið kærkomin viðbót við aðra þá uppbyggingu sem unnið hefur
verið að í ferðaþjónustu í Djúpavogshreppi á síðustu árum, ekki síst þar sem mikil áhersla hefur verið lögð
á uppbyggingu í fuglatengdri ferðaþjónustu á svæðinu“.
Andrés Skúlason, fréttaritari Mbl. á Djúpavogi.
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Bréf frá Jóni Baldri Hlíðberg um listaverkið í Gleðivík
Undirritaður hefur sjaldan séð ástæðu til að tjá sig skriflega um listir, raunar má segja að í einu skiptin sem
ég hef skrifað um list eða listaverk þá hafi það verið í önuglegheitum til að fjasa yfir staðsetningu þeirra úti
í ósnortinni náttúru okkar sem sótt er að úr öllum áttum.
Nú sé ég mig knúinn til að tjá mig einu sinni enn og í þetta sinn verður sleginn nýr tónn.
Þegar ég frétti af tilvonandi listaverki Sigurðar Guðmundssonar í Gleðivík við Djúpavog fyrir nokkru var ég
ekki alveg viss um að þessi hugmynd myndi ganga upp. Hún virtist mjög vandasöm í framkvæmd en nú
eftir að hafa séð verkið og umhverfi þess verð að viðurkenna að ég er stórhrifinn.
Í mínu starfi sem teiknari náttúrufyrirbæra hef ég lært að meta fegurðina sem býr í öllu okkar náttúrulega
umhverfi hvort heldur er í lit eða formi, angan eða hreyfingu, náttúran er allstaðar falleg og hrífandi á
einhvern hátt, í allri sinni fjölbreytni. Sú hugmynd að taka fjölda eggja mismunandi tegunda og horfa fyrst
og fremst á form þeirra finnst mér snilldarleg.
En eggið er svo miklu meira en stúdía í formi. Egg er hlaðið táknmyndum margvíslegra gæða. Egg er
fyrirheit, egg er öryggi, egg er endurnýjun og í egginu hvílir framtíðin. En fuglsegg eru líka öll fagurlega
löguð þótt þau séu mjög mismunandi . Sigurður stillir upp þessum stóru fullkomnu eggjum eins og ákalli til
móður náttúru um að hún veiti okkur í framtíðinni af þeim gæðum sem eggið vissulega ber ætíð með sér.
Steinninn sem valinn hefur verið í eggin ljáir þeim eðlilegt yfirbragð, mér finnst strax eins og litur, áferð og
lögun fari saman. Fá form eru tilgerðarlausari en eggið í einfaldleika sínum, en um leið er það mjög
viðkvæmt, þarna er því farin vandrötuð leið, en mér finnst þetta hafa heppnast eins vel og hugsast getur.
Það er svolítið undarlegt að upplifa svona verk á svona stað. Það að ekki stærra pláss en Djúpivogur skuli
skarta þessu verki, einu stærsta og best heppnaða listaverki landsins, ber vott um einhvern sérstakan
kraft, áræði og bjartsýni sem ég er fullviss um að muni fleyta þessum litla bæ inn á margt kortið, í marga
ferðasöguna og á marga landkynningarbæklinga. Fyrir marga munu þetta verða sjálf fjöreggin.
Ég er sannfærður um að þetta verk Sigurðar á eftir að vekja vaxandi athygli og ánægju. Sömuleiðis spái ég
því að þarna sé komin ný táknmynd fyrir ykkar landshluta, nokkuð sem þið megið vera stolt af um fjölmörg
ókomin ár.
Til hamingju.
Jón Baldur Hlíðberg teiknari og leiðsögumaður (Orðrétt bréf JBH til Djúpavogshrepps, dags 07.sept.2009 )
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Djásn í Gleðivík (grein Þórhalls Pálssonar í Mbl. 4.okt. 2009)
Nú síðsumars bar það til tíðinda á Djúpavogi að þar voru sett upp listaverk Sigurðar Guðmundssonar
myndhöggvara. Ekki virðist þetta hafa náð athygli fjölmiðla að öðru leyti en því, að Sjónvarpið fjallaði stuttlega
um málið, í neikvæðum tón. Innihald fréttarinnar var meint óánægja ótilgreindra íbúa Djúpavogshrepps vegna
kostnaðarhluta sveitarfélagsins í verkinu. Af fréttinni mátti ráða að þetta framtak orkaði tvímælis. Ekki kom fram
umfang þess og eðli, né skírskotun þess til umhverfisins og framsækna anda sem sannarlega einkennir fámennt
byggðarlag, sem mjög hefur þurft að berjast fyrir sínum hlut.
Verkin sem um ræðir eru fjölmargir skúlptúrar úr graníti, formaðir sem egg. Hvert egg um sig er tileinkað
tiltekinni fuglategund sem sjá má á hverju sumri í friðuðu fuglaskoðunarsvæði á Búlandsnesi, steinsnar frá
þorpinu á Djúpavogi.
Staðsetning þessara steineggja vekur athygli og er táknræn, ekki síður en verkin sjálf: Við Gleðivík á Djúpavogi
var loðnubræðsla sem hætti rekstri og vélarnar voru seldar til útlanda. Eftir stóð verksmiðjubyggingin,
löndunarbryggjan og stöplarnir undan löndunarmannvirkjunum. Má segja að leifar bræðslunnar hafi staðið þar
sem ímynd þeirrar hverfulu gæfu og óblíðra skilyrða til styrkingar atvinnulífsins sem svo mjög einkennir íslensk
sjávarpláss.
Á undanförnum árum hefur Djúpavogsbúum tekist að vekja athygli á einstöku og ríku fuglalífi sem finna má á
Búlandsnesi, rétt við bæjardyrnar. Aðstöðu hefur verið komið upp og svæðið verið kynnt hverjum þeim sem
stunda vilja þá vistvænu dægradvöl að fylgjast með fuglum, sjá þá og taka af þeim myndir. Auk merkilegrar sögu
staðarins, sem verður ljóslifandi við heimsókn í gamla verslunarhúsið Löngubúð, er fuglaskoðunarsvæðið það
áhugaverðasta í augum ferðamanna á þessum slóðum. Nú er unnið að því að gera Djúpavog að viðkomustað
skemmtiferðaskipa og hefur það starf þegar skilað árangri. Gleðivík ber því nafn með réttu, þrátt fyrir allt.
Fjölmörg smærri byggðarlög um land allt hafa mátt þola brottflutning íbúa og hafa þó staðið í ströngu við að veita
hverjum og einum góða þjónustu. Þau fá litla aðstoð í baráttu sinni og oft á tíðum lítinn skilning. En þegar lítið
samfélag eins og Djúpivogur sýnir lífsvilja sinn svo glögglega og hér var gert er það allrar athygli vert.
Listaverkunum var komið fyrir á auðum stöplum sem standa í röð frá löndunarbryggjunni og upp að hinu auða
verksmiðjuhúsi bræðslunnar fyrrverandi. Í stað þess að vera táknmynd vonbrigða og hnignunar hafa þessar
járnbentu steintennur fengið nýtt inntak bjartsýni og lífs, sem tengt er von og vilja lítils samfélags til að rata nýjar
leiðir á eigin forsendum. Þar gleðja þau augu hvers sem njóta vill.
Það var því með lítilli gleði að ég á dögunum sá umfjöllun Sjónvarpsins um þetta menningarframtak. Athyglinni
var beint að því að sveitarsjóður hafði kostað tæpan helming verksins. Þó kom fram að heildarkostnaður þess var
svo lítill að undrum sætir. Að óreyndu mætti halda að upphæðin dygði vart til meira en til flutningskostnaðar
efnis á staðinn um langan veg, hvað þá meir. En það verða alltaf til úrtöluraddir gegn hverju framtaki á
menningarsviðinu sem ráðist er í. Þær raddir munu þagna, en Djúpavogsbúar munu lengi og vel njóta nýrra
dýrgripa í það góða safn sem fyrir var og vonandi líka þeirra einstaklinga sem láta hjartað ráða, fremur en
magann.
Þórhallur Pálsson (arkitek, búsettur á Fljótsdalshéraði).

5

Myndir:
Andrés Skúlason,
Þórhallur Pálsson.
Einnig voru notaðar
myndir úr
ljósmyndasamkeppni
Djúpavoghrepps
2008 eftir; Ingþór
Sigurðsson, Dröfn
Freysdóttur og
Gunnlaug Fíu
Aradóttur.

Ferða- og menningarmálafulltrúi Djúpavogshrepps 2009

