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Islandia to nie tylko piękne krajobrazy. To także kraj
o niezwykłej historii, fascynującej kulturze, z jednym z najlepiej
rozwijających się rynków sztuki w Europie. Planując wyjazd,
lepiej od razu przeznaczyć kilka dni na sam Reykjavík.
Europejska Stolica Kultury roku 2010 posiada imponującą
ofertę kulturalną. Jej trzonem są muzea. Oto
10 z nich, wartych – moim zdaniem –
odwiedzenia w stolicy
Islandii.

WWSafnahúsið

10 Reykjavík

Art Museum / Hafnarhús
Hafnarhús – jeden z trzech oddziałów Reykjavík Art Museum – przyciąga przede
wszystkim kolekcją islandzkiej sztuki współczesnej. Kusi dziełami Erró – kontrowersyjnego malarza, łączącego doświadczenia pop-artu z nowymi mediami, ale też wystawami
czasowymi, prezentującymi sztukę współczesną w sposób nie odbiegający od najlepszych światowych wzorców. To propozycja
dla wszystkich zainteresowanych sztuką
najnowszą. Z bieżącymi islandzkimi trendami można zapoznać się również w ogólnodostępnej Gallerí Fold (Rauðarárstígur 10).
www.rtmuseum.is

kolonizacji Islandii i pierwsze lata wikingów na wyspie. www.reykjavik871.is

7 Reykjavík Art Museum

9 The Settlement Exhibition

/ Ásmundarsafn

Reykjavík 871 +/- 2

Otwarta niedawno podziemna wystawa
traktująca o początkach osadnictwa w okolicach Reykjavíku, datowanych na rok
871 plus / minus dwa lata, jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w stolicy.
Ekspozycję zaaranżowano wokół stanowiska archeologicznego, a dokładniej – odkrytych w 2001 roku pozostałości zabudowy
uważanej za najwcześniejsze islandzkie domostwo. Mieszkał w nim najprawdopodobniej wnuk Ingólfura Arnarsona i Hallveig
Frodesdatter – pierwszych osadników. Całość uzupełniają liczne artefakty i efektowna
oprawa multimedialna, ukazująca historię

jen dorszowych (lata 50. i 70. XX wieku) –
jedynych konfliktów militarnych w najnowszych dziejach Islandii. Wystawie
towarzyszą filmy i zdjęcia z tego okresu.
Dodatkową atrakcją muzeum jest udostępniony zwiedzającym statek Islandzkiej
Straży Przybrzeżnej – Óðinn. Warto dodać,
że dzięki staraniom islandzkiej Polonii, w 75.
rocznicę tragedii polskiego parowca Wigry,
który zatonął w Mýrar 15 stycznia 1942 roku,
w czerwcu 2017 roku zorganizowano tu
okolicznościową wystawę.
www.sjominjasafn.is

SSSjóminjasafnið

8 Sjóminjasafnið
Morze jest kluczowym elementem tożsamości Islandczyków, dlatego wędrując po
stolicy trudno pominąć Muzeum Morskie
– Sjóminjasafnið. W usytuowanym w porcie budynku zaprezentowano historię islandzkiego „rybnego imperium”. Specjalna
ekspozycja ukazuje tło i przebieg tzw. wo-

To dawny dom i pracownia Ásmundura
Sveinssona, zaprojektowana i urządzona
przez artystę. Interesująca architektura budynku, inspirowania egipskimi pylonami
i włoskim modernizmem, stanowi egzotyczny wyjątek w pejzażu miasta. Wewnątrz
i na zewnątrz można podziwiać kolekcję
rzeźb artysty, będących echem kubizmu
i skandynawskiego witalizmu. W przytulnym, wypełnionym światłem wnętrzu warto
zrobić przerwę, by przy gratisowej kawie
poczytać o twórczości rzeźbiarza. Dzieła
Sveinssona można odnaleźć także w innych punktach stolicy.
www.artmuseum.is
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SSÁrbæjarsafn

6 Skansen Árbæjarsafn

3 Reykjavík Art Museum

Będący częścią Reykjavík City Museum skansen Árbæjarsafn oddalony jest o osiem kilometrów od centrum. Na jego zwiedzenie
dobrze jest zarezerwować około trzech godzin. Kompleks składa się z ponad 20 budynków, przeniesionych tu głównie z centrum Reykjavíku i okolic, oraz z oryginalnych
zabudowań farmy Árbær – pokrytych darnią chatek, kościoła i plebanii. Zrekonstruowane wnętrza dają wyobrażenie o codziennym życiu przedstawicieli różnych warstw
społecznych, a odziani w stroje regionalne
pracownicy skansenu prezentują typowe dla
dawnej Islandii zajęcia, co stanowi dodatkową atrakcję. www.borgarsogusafn.is

Kjarvalsstaðir to modernistyczny budynek,
mieszczący kolekcję dzieł ulubionego malarza Islandii –Jóhannesa Kjarvala. Wybudowany na jego cześć, rok po śmierci (1972),
stał się instytucją posiadającą największy
zbiór prac Kjarvala (około 6 tys.). Połowa
ekspozycji poświęcona jest jego płótnom,
opatrzonym wypowiedziami ekscentrycznego malarza. Warto tu przyjść nie tylko ze
względu na twórczość Kjarvala, ale i interesujące wystawy czasowe. Przeszklony budynek z designerskim wnętrzem stanowi
też świetne miejsce na odpoczynek z dobrą
kawą i książką w ręku. www.artmuseum.is

/ Kjarvalsstaðir

5 Listasafn Íslands

2 Þjóðminjasafn Íslands

Nad jeziorem Tjörnin znajduje się główna
siedziba Listasafn Íslands – Galerii Narodowej Islandii, najważniejszej placówki prezentującej rodzimą sztukę. Zbiór Listasafn
to przekrój sztuki islandzkiej XX wieku, z twórczością „wielkiej czwórki”– Þórarinna
Þorlákssona, Ásgrímura Jónssona, Jóna
Stefánssona, Jóhannesa Kjarvala – na czele.
W drugiej sali można podziwiać dzieła współczesne: fotografie, rzeźby, instalacje i dzieła
artystycznego kolektywu SÚM, który wprowadził sztukę konceptualną. Na dole zaś
znajduje się Vasulka Chaber – prezentacja
dorobku islandzko-czeskiej pary, pionierów
video-artu. www.listasafn.is

Wizyta w stolicy nie byłaby pełna bez odwiedzin Muzeum Narodowego Islandii. Na
dwóch piętrach przedstawiono tu dzieje Islandczyków. Historię narodu ukazują zabytki
z czasów wikingów, elementy wystroju średniowiecznych kościołów, ubrania, meble, zabytkowe księgi, nowożytne portrety. Możemy śledzić poszczególne etapy budowania
islandzkiej tożsamości – od religijnego politeizmu (słynny posążek brązowy przedstawiający Thora lub Chrystusa), poprzez pamiątki z czasów przynależności do Norwegii
i Danii, aż po dokumentację ruchu niepodległościowego i ustanowienie Republiki Islandii w 1944 roku. www.thjodminjasafn.is

4 Listasafn Einars Jónssonar

1 Safnahúsið

Przechodząc obok słynnego kościoła Hallgrímskirkja, nie sposób nie zauważyć interesującej bryły Muzeum Einara Jónssona.
Muzealną kolekcję tworzy tu bogaty zbiór
gipsowych odlewów oraz szkiców najbardziej znanych prac artysty-rzeźbiarza. Na
piętrze zaś zobaczymy zachowane wnętrza
jego mieszkania. Rzeźby Jónssona zdobią
najważniejsze place Reykjaviku – jego dłuta
jest chociażby pomnik Ingólfura Arnarsona,
znajdujący się na skwerze u styku ulic
Lækjargata i Hverfisgata. Za budynkiem muzeum znajduje się park rzeźb z brązowymi
odlewami prac artysty. www.lej.is

To moje największe zaskoczenie na muzealnej mapie Reykjavíku. Wystawa w Domu
Kultury nie jest typowym przeglądem islandzkiej sztuki wizualnej, ale próbą spojrzenia na islandzkość z różnych punktów
widzenia. Trzy piętra Safnahúsið podzielono
na ekspozycje zbudowane wokół haseł-kierunków: w górę, w dół, do wewnątrz, na zewnątrz itd. Zebrane w nich dzieła są całkowicie wymieszane gatunkowo. Śmiałe
zestawienia starych map z instalacjami video-art, malarskich przedstawień fauny
z eksponatami typowymi dla muzeum historii naturalnej, średniowiecznych manu-

www.zewpolnocy.pl
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SSListasafn Íslands

SSÞjóðminjasafn Íslands

SSZaproszenie do
Þjóðminjasafn Íslands

skryptów z codzienną zastawą stołową czy
religijnych obrazów z okładkami płyt Sigur
Rós to tylko niektóre z koncepcji. To jedyna
w swoim rodzaju, interdyscyplinarna „podróż do wizualnego świata Islandii”.
www.culturehouse.is
{

Z notatnika…

EMILIANY KONOPKI – wkrótce absolwentki
historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i studentki filologii szwedzkiej na
Uniwersytecie SWPS. Od lat interesującej
się Islandią, jej kulturą i literaturą, prezeski
Studenckiego Klubu Islandzkiego, działającego przy UW, prowadzącej stronę
www.facebook.com/utuleThule

{{ Poza zestawieniem umieszczam wyspę
Viðey, na którą można dostać się promem.
Atrakcją są tu instalacje artystów światowej
sławy. Jedną z nich jest słynna Imagine Peace
Tower autorstwa Yoko Ono, która między datą
narodzin a rocznicą śmierci Johna Lennona
wypuszcza słup światła rozświetlający niebo
nad Reykjavíkiem.
{{ Warto zaopatrzyć się w kartę Reykjavík
City Card, uprawniającą do wstępu do
większości muzeów, poruszania się
komunikacją miejską (w tym prom na Viðey)
oraz korzystania z miejskich basenów.
Ceny: 24h – 3700 ISK, 48h – 4900 ISK, 72h –
5900 ISK. Szczegóły: www.visitreykjavik.is

