
YFIR GULLINBRÚ  -  OPNUNARDAGUR – DAGSKRÁ  
(Skekkjumörk tímasetninga geta verið 10-15 mín)

I.      SÝNINGAROPNUN Í GUFUNESI: kl.15:00 - 15:40.  
 
Hjálmar Sveinsson, formaður menningar-, íþrótta og tómstundaráðs Reykjavíkurborgar 
opnar sýninguna formlega, Logi Bjarnason formaður Myndhöggvarafélagsins í Reykjavík 
og Birta Guðjónsdóttir sýningarstjóri segja nokkur orð. 
 
Hnitin á opnunarstaðnum (utandyra) eru: 64°09’08.7”N 21°48’43.2”W 
https://goo.gl/maps/FK4SpTcE2rrpvGwQA 
 
Á opnuninni verða veittir óáfengir drykkir og snarl. 
Stutt, standandi opnun og svo gengið af stað til að upplifa sýninguna.

II.    Gengið í 8-10 mín yfir í Hallsteinsgarð, þar sem verk Rebeccu Erin Moran er staðsett,  
og stoppað þar í um 20 mín: https://goo.gl/maps/CfnQwE527YzQP4rQA

III.  Þaðan verður gengið í ca. 5 mín að verki Þórdísar Öldu Sigurðardóttur  
https://goo.gl/maps/ePZUCA61TGbBG4uY6

IV.    Eftir það fara gestir á eigin vegum á milli annarra verka, eftir korti í snjallsíma:  
eða korti í prentuðum tvíblöðungi, sem verður á staðnum við opnunina.  
Staðsetningar listaverka taka ekki sérstaklega mið af aðgengi á bílastæðum, svo 
mögulega mun reynast flókið að leggja bílum vilji gestir upplifa öll verk sýningarinnar á 
opnunardegi. 
 
Hér má sjá og hlaða inn í snjallsíma allar staðsetningar verka sýningarinnar:  
www.hjolid.is/kort

V.      Frá verki Þórdísar Öldu Sigurðardóttur er hægt að ganga í ca. 15mín (að/framhjá 
skúlptúr Guðjóns Ketilssonar í eigu borgarinnar) að verki Elísabetar Brynhildardóttur í 
Gorvík: https://goo.gl/maps/krpTXP4sEcHxbMMY6
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SÝNINGARSTJÓRI OG LISTAMENN 
STUTTAR LEIÐSAGNIR Á OPNUNARDAG:

KL.16:30
Hist við verk Elísabetar Brynhildardóttur í Gorvík.
https://goo.gl/maps/5MPYcqjrq9UHMcSc9

KL.17:00
Hist við verk Brynhildar Þorgeirsdóttur að Barðastöðum. 
https://goo.gl/maps/uc9d3vbynwE4JNcJA

KL.17:20 
Gengið (2 mín) að vinnustofu-heimili Brynhildar Þorgeirsdóttur að Bakkastöðum, 
boðið upp á kaffiveitingar og hægt að fá sér sæti og spjalla í dásamlegu umhverfi.

KL.17:45
Hist við verk Völu Sigþrúðar Jónsdóttur við aðkeyrslu að gróðrarstöðinni Lambhaga. 
https://goo.gl/maps/7N7Q3vnYzSE3QdGZ7

KL.18:10
Hist við verk Klængs Gunnarssonar við leikskólann Sunnufold. 
https://goo.gl/maps/13Yr3ZHd6virC7tp9

KL.18:25 
Hist við verk Önnu Júlíu Friðbjörnsdóttur, við Hallsveg.
https://goo.gl/maps/W2ye5oQ7GWeTnL4d8

KL.18:45 
Hist við verk Eyglóar Harðardóttur á Geirsnefi. 
https://goo.gl/maps/H6QW5dz8UBeQ8Rt69

Opnunargestir og sýnendur eru hvattir til að vera á góðum skóm, 
þar sem gengið verður á grasi og hugsanlega mold.

Verið hjartanlega velkomin á sýninguna YFIR GULLINBRÚ, sem opin verður til 20. september.
Á sýningartímanum verða sýningarstjóri og listamenn með nokkrar leiðsagnir, sem auglýstar 
verða innan skamms.
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