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Welcome to Reykjavik Pride 2017

Kæru vinir
Í byrjun þessa árs bárust
þau ánægjulegu tíðindi að
Hinsegin dagar hefðu verið
valdir úr hópi fjölda hátíða og
hlotið nafnbótina borgarhátíð
Reykjavíkur. Útnefningin var
staðfest með sérstökum þriggja
ára samningi og fjárframlagi
frá Reykjavíkurborg. Þessi
útnefning staðfestir að
Hinsegin dagar eru lykilhátíð
í hátíðadagskrá borgarinnar
og hafa ótvírætt gildi fyrir
menningarlífið í borginni,
alþjóðleg tengsl, ferðamennsku
og ímynd – enda eru
Hinsegin dagar fyrir löngu
orðnir hefðbundinn þáttur í
borgarlífinu. Samt er hátíðin ný
á hverju ári.
Af þessu tilefni er þema
Hinsegin daga árið 2017
hinsegin list og listafólk. Við
erum svo lánsöm að vera rík
af alls konar listafólki sem
hefur verið óhrætt við að stíga
fram í dagsljósið og spyrja
óþægilegra spurninga um
stöðu hinsegin fólks á Íslandi.

Dear friends
As of this year, and for the next
three years, Reykjavik Pride
is officially one of Reykjavík’s
key city festivals. This honor
shows that Reykjavik Pride has
established itself as a key event in
the festival calendar in Reykjavik
and reaffirms all the hard work
performed by hundreds of
volunteers throughout the years
to advance local LGBTIQ culture,
diversity and human rights.

Hinsegin listafólk ögrar með
því sem það segir, gerir og
sýnir. Það hefur verið mikilvægt
breytingarafl og stuðlað að því
að opna hug fólks gagnvart
tilvist hinsegin fólks. Gestum
hátíðarinnar býðst nú að
njóta margs konar viðburða,
m.a. á sviði ljósmyndunar,
kvikmyndagerðar, tónlistar
og bókmennta, og líkt og fyrri
ár er fræðsluviðburðum gert
sérstaklega hátt undir höfði.
Að lokum viljum við benda á
nýja viðbót við gleðigönguna,
Gleðigöngupottinn sem er
styrktarstjóður fyrir atriði
sem hyggjast taka þátt í
gleðigöngu Hinsegin daga.
Styrkjum úr sjóðnum er m.a.
ætlað að aðstoða þátttakendur
við að standa straum af
kostnaði við hönnun atriða,
leigu ökutækja og efniskaup.
Frekari upplýsingar eru á
hinsegindagar.is.

The theme of Reykjavik Pride for
2017 is ‘LGBTQI art and artists’,
celebrating the rich culture of
Icelandic LGBTQI artists who
are known for boldness and for
using their art as a platform to
ask uncomfortable questions
about their life and identity.
Their contribution has been
monumental in changing minds
and changing hearts towards
LGBTQI people in the Icelandic
society. This year’s schedule
includes a wide variety of events,
such as film screenings, concerts,
photo exhibitions and literature

Gleðilega hátíð!

3

events that will hopefully give
a small taste of what Icelandic
LGBTQI culture has to offer,
along with a wide variety of
educational events.
Finally, those who want to
participate in the Pride Parade
might be interested in the new
‘PrideFund’, a financial support
for parade floats meant to cover
the cost of transport, design and
material. For more detail visit
reykjavikpride.is.
Happy Pride!
Stjórn Hinsegin daga 2017:
Reykjavik Pride’s management
team 2017:
Eva María Þórarinsdóttir Lange
– formaður / president
Gunnlaugur Bragi Björnsson
– gjaldkeri / treasurer
Jón Kjartan Ágústsson
– varaformaður / vice president
Karen Ósk Magnúsdóttir
– ritari / secretary
Vilhjálmur Ingi Vilhjálmsson
– meðstjórnandi / board member

Viðtal við þingkonuna
Hönnu Katrínu Friðriksson

„Ég var
sú eina í
þingsalnum
með þessa
reynslu að
baki“

Hanna Katrín Friðriksson var fréttamaður hjá Morgunblaðinu í næstum tíu ár
og er með BA-gráðu í heimspeki og hagfræði frá Háskóla Íslands. Hún flutti með
eiginkonu sinni til Bandaríkjanna um aldamótin 2000 þar sem hún lauk MBA-prófi
frá University of California Davis. Hún hefur starfað sem aðstoðarmaður ráðherra,
verið stundakennari í Háskólanum í Reykjavík og Háskólanum á Bifröst og unnið
fyrir Icepharma og Eimskip. Hún tók þátt í stofnun stjórnmálaaflsins Viðreisnar og
hefur setið á þingi fyrir flokkinn frá hausti 2016, þar sem hún hefur meðal annars
beitt sér fyrir jafnlaunavottun og málefnum hinsegin eldra fólks.
Jón Kjartan Ágústsson tók viðtalið.

Byrjum á deginum í dag: Hvað er að
gerast í þinginu næstu daga og vikur?
Þingið fór í sumarfrí um mánaðamótin
maí/júní. Það þýðir þó ekki að þingmenn
séu almennt farnir í frí þá, því í júní eru
fastanefndir þingsins enn að störfum og
nóg að gera þar. Júlí er sumarfrí að mestu
leyti og í ágúst hefst svo undirbúningur
næsta þings.
Þú situr núna á þingi fyrir Viðreisn en
hafðir áður haft afskipti af Alþingi
þegar þú varst aðstoðarmaður
heilbrigðisráðherra 2007–2009. Geturðu
sagt aðeins frá því hvaða væntingar þú
hafðir til þingsetunnar áður en þú varst
kjörin á þing og hver raunveruleikinn

er eftir að hafa starfað á þingi í nokkra
mánuði? Hvað er það sem almenningur
gerir sér ekki grein fyrir um þingið?
Úff, ég gæti haft mjög mörg orð um
væntingar vs. raunveruleika. Staðreyndin
er sú að þau tæpu tvö ár sem ég starfaði
sem aðstoðarmaður heilbrigðisráðherra
fyrir um tíu árum síðan gáfu mér dýrmæta
innsýn í opinbera stjórnsýslu. Eins
fékk ég góða tilfinningu fyrir samspili
löggjafarvalds og framkvæmdavalds. Sem
aðstoðarmaður ráðherra hafði ég hins
vegar lítið af þingstörfunum sjálfum að
segja og kom t.d. sjaldan í þinghúsið á
þessum árum.
Ákvörðun mína um að bjóða mig fram
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til þings fyrir Viðreisn bar mjög skjótt að.
Ég er ein þeirra fjölmörgu sem höfðu
um töluvert skeið unnið að stofnun nýs
frjálslynds jafnréttissinnaðs stjórnmálaafls
hægra megin við hina hefðbundnu
pólitísku miðlínu. Í maí 2016 varð draumur
okkar að veruleika þegar við stofnuðum
Viðreisn formlega en það var ekki fyrr
en undir lok ágústmánaðar sem ég tók
endanlega ákvörðun um að hella mér út
í stjórnmálin af fullum krafti. Þær vikur
og mánuðir sem fylgdu í kjölfarið snerust
eingöngu um Viðreisn, stefnumálin
og svo sjálfa kosningabaráttuna. Allar
hugleiðingar um sjálft þingstarfið biðu
þar til eftir kosningar og ég stóð frammi
fyrir þeim veruleika að vera þingmaður.

Vinnuumhverfið á þingi er eðlisólíkt flestu
öðru. Fólk sem velur sér þessa vinnu
á það vissulega flest sameiginlegt að
forðast ekki athygli en það er engu að
síður töluvert stökk að vera skyndilega
orðin opinber manneskja. Vinnuálagið
er gríðarlega mikið á köflum með rólegri
tíma inn á milli. Þingfundirnir sjálfir
segja þó bara hálfa söguna, því stór
hluti starfsins felst í nefndafundum,
öflun og lestri upplýsinga af ýmsum
toga, sérhæfingu í tilteknum málum,
samskiptum við fólk, skrifum, tillögugerð
og svona mætti lengi telja. Það er alls
ekki þannig að þeir sem mest ber á í
fjölmiðlum hverju sinni séu þeir sem mest
skilja eftir sig.
Svo myndast þarna oft persónuleg tengsl
og vinátta sem gengur þvert á pólitískar
skoðanir og samstarf. Það er verulega
dýrmætt í svona umhverfi.
Þingsetan hófst eftir frekar óvenjulegt
kjörtímabil og erfiðar stjórnarviðræður.
Þegar þú lítur til baka yfir síðasta ár,
hvað stendur upp úr?
Fyrir mig persónulega er það einfaldlega
sú ákvörðun að láta vaða. Ég var lengi vel
þeirrar skoðunar að ég ætti frekar að vera
í aftursætinu, halda áfram að móta starf

Viðreisnar með félögum mínum og styðja
þannig við þá sem færu í framboð. Ég
var í góðu og spennandi starfi hjá öflugu
fyrirtæki og hafði ekkert endilega hugsað
mér að gera breytingu þar á. En ég sé
alls ekki eftir því að hafa tekið slaginn. Ég
er mjög stolt af því að vera hluti af þeim
sterka samheldna hópi sem þingflokkur
Viðreisnar og nánasta bakland hans er.
Þingstörfin á þessu kjörtímabili hafa að
langmestu leyti snúist um efnahagsmál.
Horfurnar eru bjartar, atvinnuástand gott
og fólk finnur fyrir auknum kaupmætti.
Við þurfum að reyna að tryggja að
sem flestir njóti góðs af þessu ástandi
á sama tíma og við erum á varðbergi
vegna hugsanlegrar niðursveiflu. Krónan
gerir okkur auðvitað erfitt fyrir, eins og
fyrri daginn, enda er endurskoðun á
peningastefnu þjóðarinnar meðal þeirra
stóru verkefna sem eru í gangi.
Af einstökum þingmálum langar mig
sérstaklega að nefna jafnlaunavottunina.
Viðreisn lofaði að hún yrði fyrsta mál
á dagskrá flokksins á þingi og við
stóðum við það. Ég er sannfærð um að
jafnlaunavottunin á eftir að sanna gildi
sitt, ekki bara til að jafna laun kynja á
vinnumarkaði heldur líka til að greina
betur þau öfl sem ráða, meðvitað og
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ómeðvitað, þegar samið er um kaup og
kjör. Það kemur öllum til góðs að við
áttum okkur á því.
Hvernig skýrirðu fyrir kjósendum þínum
málamiðlanir sem þarf að sættast við
þegar um er að ræða stjórnarviðræður
milli þriggja flokka? Á sér stað eitthvert
samtal innra með manni í slíkum
aðstæðum?
Innra samtal er sannarlega góð lýsing. Það
var ekki einfalt að fara í gegnum þetta ferli
í fyrsta skipti með nýjan flokk. Viðreisn
er með nokkur stór og metnaðarfull
mál á dagskrá. Eðli málsins samkvæmt
þurftum við að gera málamiðlanir í
stjórnarmyndunarviðræðunum og
eins er ljóst að það tekur lungann
úr kjörtímabilinu að hrinda þeim
málum í framkvæmd sem komust inn í
stjórnarsáttmálann.
Þegar svo er háttað er ómetanlegt að
finna fyrir annars vegar skilningi og
stuðningi baklandsins en jafnframt
pressunni sem kemur þaðan. Viðreisn
hefur skýran tilgang og við sem stöndum
í framlínunni erum minnt á það daglega
af þessu sterka baklandi. Auðvitað eru
takmörk fyrir því hversu langt flokkar geta
teygt sig í samstarfi en við hefðum aldrei
tekið þátt í þessum stjórnarmeirihluta

nema af því að við töldum stefnumálum
okkar betur borgið innan hans en utan.
Hvað myndir þú segja við ungt fólk
sem hefur efasemdir um þátttöku í
stjórnmálum og opinberri umræðu?
Fyrir fólk sem hefur áhuga á umhverfinu í
kringum sig liggur þátttaka í stjórnmálum
beint við. Sumir vilja vera í baklandinu,
aðrir í framlínunni, þar verður hver og
einn að finna sinn stað. Besta leiðin til að
tryggja að skoðanir þínar og baráttumál
komist á dagskrá er að halda þeim sjálf/
sjálfur/sjálft á lofti. Og þó að oft þurfi
að kyngja málamiðlunum þá er það
staðreynd að margt gott þokast áfram;
það eru mikil tækifæri til að koma hlutum
í verk á þingi.
Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á
stjórnmálum í sinni víðustu mynd,
samfélaginu og fólki almennt. Flestir
minna nánustu vina hafa lengi þóst vita
að ég myndi á endanum hella mér út í
slaginn. Og þeir höfðu rétt fyrir sér.
Þú hefur tjáð þig á þinginu um málefni
hinsegin eldri borgara. Hvernig er
staðan í þessum málaflokki og hvert vilt
þú sjá hann stefna? Hvernig myndir þú
vilja eldast sem hinsegin eldri borgari á
Íslandi?
Í grófum dráttum má kannski segja að
hinsegin eldri borgarar séu birtingarmynd
þess breytta veruleika sem við stöndum
frammi fyrir sem þjóðfélag þegar kemur
að málefnum eldri borgara. Það er fráleitt
að koma fram við eldra fólk eins og um
einsleitan hóp sé að ræða.
Við vitum að það vantar mikið upp á
fagþekkingu á málefnum eldra hinsegin
fólks, sem kom t.d. skýrt í ljós í nýlegri
starfsáætlun um málefni eldri borgara,
þar sem ekki var minnst einu orði á
hinsegin fólk. Ég bind miklar vonir við
samstarfshóp Samtakanna ‘78 um þessi
málefni og lofa að beita mér eins og ég
mögulega get fyrir úrbótum. Það er sárara
en tárum taki ef hinsegin fólk á erfitt
með að fóta sig, t.d. á öldrunarheimili,
vegna þess að þar skortir alla þekkingu
og skilning. Við þurfum að fylgja
réttindabaráttunni eftir alla ævina; það
er skelfileg tilhugsun ef eldra hinsegin
fólk telur sig eiga þann kost skástan að
fara aftur í felur. Ég er ekkert frábrugðin
öðrum að því leyti að ég vil fá að halda
í sjálfsákvörðunarrétt minn og eldast
eins og ég hef lifað. Stolt og á eigin
forsendum.
Þú ert menntuð í heimspeki, hagfræði
og með MBA-próf og hefur starfað m.a.
sem fréttamaður og framkvæmdastjóri.
Hvernig liggja þessir þræðir saman og
hvenær á þessu skeiði fórstu að gera þér
grein fyrir að þú laðaðist að konum?

Ég er hreinlega ekki viss um að það sé til
ákveðið svar við því hvernig þessir þræðir
liggja saman. Ég hef fjölbreytt áhugamál
og hef alltaf gert mér far um að uppfylla
einhverja þörf eða svala forvitni frekar en
að standa í einhverri framtíðarhönnun.
Kannski liggja þessir þræðir akkúrat
saman núna í þingmennskunni. Það er
allavega ljóst að flest það sem ég hef
fengist við í gegnum tíðina og sú þekking
og reynsla sem ég hef viðað að mér
gagnast mér þar.
Einfalda svarið við spurningunni um
hvenær ég gerði mér grein fyrir því að ég
laðaðist að kvenfólki er að það var þegar
ég varð ástfangin af núverandi konunni
minni, Ragnhildi Sverrisdóttur, veturinn
1993–1994. Við höfðum þá unnið saman
um nokkurra ára skeið sem blaðamenn á
Morgunblaðinu og héldum raunar áfram
að starfa þar saman einhver ár eftir að
samband okkar hófst.
Voru einhverjar lesbíur eða hommar
í þínu nánasta umhverfi sem voru
fyrirmyndir á tímabilinu þegar þú varst
að koma út?
Nei, ekki í allra nánasta umhverfi.
Ég þekkti reyndar lesbíur í stærri
kunningjahópnum. En það var þó frekar
þannig að ég vissi af hinsegin fólki en að
ég þekkti beinlínis til þess. Sýnileikinn
var nú fjarri því að vera jafnmikill fyrir
aldarfjórðungi og núna; gleðigangan
byrjaði t.d. ekki fyrr en 1999.
Skiptir það máli að vera opinber lesbía á
þingi? Hvað finnst þér um þá fullyrðingu
að kynhneigð skipti ekki máli heldur
einungis einstaklingurinn og málefnin?
Sýnileiki skiptir gríðarlegu máli; hann er
frumforsenda upplýsingar og samræðu
og á honum hefur barátta Samtakanna ‘78
byggt frá upphafi. Ég upplifi ekki fordóma
af neinu tagi á þingi og greini ekki
hvort einhver blæbrigði sé að finna í því
hvernig samstarfsfólk mitt ávarpar mig
miðað við aðra. Það er frekar að fólk fagni
fjölbreytileikanum á meðal þingmanna.
Þingið á auðvitað að endurspegla
þjóðfélagið. Hérna áður fyrr var þingið
mjög langt frá því að endurspegla nokkuð
annað en miðaldra karlaklíku en núna
hefur orðið mikil breyting þar á. Ég er
stolt af því að vera einn liturinn í þeim
regnboga.
Kyn skiptir máli, kynhneigð skiptir máli,
kynvitund skiptir máli. Við eigum ekki
að ímynda okkur að það sem skilgreinir
einstaklinga á ákaflega persónulegan hátt
skipti engu máli. Við eigum hins vegar
að tryggja að fólki sé ekki mismunað á
grundvelli þessa munar. Við erum ólík en
höfum öll sama rétt.
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Hefurðu þurft að taka þátt í
umræðum um málefni hinsegin
fólks; málefni sem jafnvel gætu
einungis snert við þér en ekki öðrum
þingmönnum? Hvernig tilfinning er
það?
Málefni hinsegin eldra fólks snertu
auðvitað við mér, þótt ég hafi ekki náð
þeim virðulega aldri að falla í þeirra
hóp. Núna í vor var svo samþykkt
þingsályktunartillaga Svandísar
Svavarsdóttur o.fl. um jafnræði í skráningu
foreldratengsla en sú tillaga er einfaldlega
liður í því að gera hinsegin foreldra
jafnsetta öðrum foreldrum. Ég rifjaði upp
af því tilefni að ég þurfti á sínum tíma að
gefa konu minni leyfi til að stjúpættleiða
dætur okkar svo hún teldist líka móðir
þeirra. Ég gerði mér grein fyrir að ég var
sú eina í þingsalnum sem hafði þessa
reynslu að baki; ég var glöð að geta deilt
henni og ég varð enn glaðari þegar þingið
samþykkti tillöguna einróma.
Þegar ég fæddi tvíburadætur okkar
Ragnhildar, Elísabetu og Margréti, árið
2001 vorum við í staðfestri samvist,
sem var eins og menn muna eins konar
hjónabandslíki samkynhneigðra á þeim
tíma. Þrátt fyrir það taldist Ragnhildur
ekki sjálfkrafa vera annað foreldrið. Ég
þurfti náðarsamlegast að veita henni leyfi
til þess að stjúpættleiða stelpurnar okkar.
Þessari stjúpættleiðingu fylgdu ítarleg
viðtöl hjá Barnavernd og heimsóknir
fulltrúa Barnaverndar heim til okkar til
þess að kanna hvort heimili konunnar
sem var að ættleiða væri í lagi. Þetta var
óneitanlega nokkuð sérstök upplifun,
enda var þetta sama heimili og ég bjó á
og dætur okkar tvær. Þetta var svolítið
undarlegt, vandræðalegt, stundum
fyndið, en á köflum óttalega nöturlegt.
Við þökkuðum oft okkar sæla, ég og
konan mín, fyrir að vera þó orðnar það
gamlar og reyndar að við gátum staðist
þetta án þess einfaldlega að finnast
þessar móttökur nærri því óbærilegar.
Ég ætla þó að taka fram, svo það sé
yfir allan vafa hafið, að starfsmenn
Barnaverndar voru ekkert nema
elskulegheitin. Þar á bæ þurftu menn
einfaldlega að takast á við þá staðreynd
að dætur okkar höfðu fæðst annarri
konunni af tveimur í staðfestri samvist
og enginn faðir var nefndur til sögunnar.
Barnaverndin hér í Reykjavík hafði ekki á
þeim tíma þurft að kljást við svonalagað
áður, enda voru lög sem heimiluðu
stjúpættleiðingar barna fólks í staðfestri
samvist aðeins ársgömul þegar þetta var.
Þar vorum við í fararbroddi, svo því sé til
haga haldið, en Ísland var annað landið í
heiminum á eftir Danmörku til að lögfesta
þann rétt.

Núna er það liðin tíð að önnur
móðirin þurfi að gefa hinni leyfi til að
stjúpættleiða börnin sín. Fimm árum eftir
að Elísabet og Margrét fæddust, eða árið
2006, voru lögfestar reglur um foreldri
barns tveggja kvenna sem getið er með
tæknifrjóvgun þar sem segir að kona sem
samþykkt hefur að tæknifrjóvgun fari
fram á eiginkonu sinni, telst foreldri barns
sem þannig er getið.
Þessi upprifjun er ágætt dæmi um að
réttindi hinsegin fólks hafa ekki stokkið
alsköpuð fram á einum degi. Það hafa
komið stór stökk en inn á milli mjakast
hlutirnir vart áfram. Stundum hefur
tíminn leitt í ljós að það sem þótti ágæt
regla þegar hún var sett reynist þegar
fram líða stundir ýta undir mismunun. Þá
er ekkert að gera nema kippa því í liðinn.
Við þurfum að halda vöku okkar svo
réttlætið nái fram að ganga en skapi ekki
nýtt óréttlæti.
Þrátt fyrir þann mikla stuðning sem

réttindabarátta hinsegin fólks hefur notið
hér á landi er ég samt dálítið óróleg og vil
að þingið drífi í að lögfesta það sem upp
á vantar. Ef við lítum út fyrir landsteinana
eru mörg dæmi um uggvænlega þróun
þar sem öfgaöfl af ýmsu tagi hafa náð
eða eru nálægt því að ná fótfestu. Við
vitum hvað fylgir því liði; hertar aðgerðir
gegn frelsi og velferð kvenna, þrengt
að réttindum hinsegin fólks, ráðist gegn
dómurum, kennurum, fjölmiðlafólki og
öðrum sem ekki eru nægilega leiðitamir,
fyrir utan útlendingahatrið.
Ég trúi því að þessi öfl fari aldrei með
sigur. Frelsið, frjálslyndið, víðsýnin og
jafnréttið verða sterkari. En það gerist ekki
fyrirhafnarlaust og við verðum auðvitað
að muna lærdóm sögunnar. Vindáttin í
samfélaginu getur breyst á skömmum
tíma og þá getur verið of seint að koma
sér í var. Það er mun erfiðara að vinda
ofan af lagasetningu en stemmningu.
Þess vegna mun ég varpa öndinni
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aðeins léttar í haust þegar við náum að
afgreiða frumvarp um jafna meðferð á
vinnumarkaði, óháð m.a. kynhneigð og
kynvitund. Ég verð samt ekki í rónni fyrr
en við stöndum aftur a.m.k. jafnfætis
nágrannalöndunum í réttindamálum
hinsegin fólks. Til þess að svo verði þarf
að leysa fleiri verkefni. Við þurfum m.a.
lög sem tryggja stöðu trans fólks, sem
enn þarf að sæta sjúkdómsgreiningu
og læknismeðferð til að fá nafni og kyni
breytt í Þjóðskrá. Og við þurfum að
tryggja rétt intersex barna. Þessi vinna er
í gangi og við sjáum afraksturinn vonandi
líka í haust.
Við höfum kannski orðið værukær á
síðustu árum; haldið að flest réttindi væru
tryggð og ekki gætt að okkur. En það má
ekki slaka á. Ég vil búa í samfélagi þar sem
allir njóta fullra mannréttinda. Það gerist
ekki af sjálfu sér. Það gerist bara ef við
vinnum saman að því marki.

PRIDE
PASS
2017

PRIDE2017
PASS

Pride-passinn er fyrir þau sem
vilja ekki missa af neinu! Fyrir
aðeins 9.900 kr. fæst aðgangur
að neðangreindum viðburðum
en fullt miðaverð er 17.900 kr.

Gildir standandi
en hægt að greiða
aukalega fyrir
sæti.

One ticket, multiple events! THE
PRIDE PASS – for those who don’t
want to miss a thing. For only
9.900 ISK you’ll be granted access
to the following events
(full price 17.900 ISK).

GEORGE MICHAEL
TRIBUTE
Á RÓSENBERG

GEORGE MICHAEL
TRIBUTE
AT RÓSENBERG

ÍSLENSK HINSEGIN
KLASSÍK
Í IÐNÓ

QUEER ICELANDIC
CLASSIC
AT IÐNÓ

OPNUNARHÁTÍÐ
HINSEGIN DAGA
Í GAMLA BÍÓI

OPENING
CEREMONY AT
GAMLA BÍÓ

DRAGSÚGUR
EXTRAVAGANZA
Í IÐNÓ

DRAGSÚGUR
EXTRAVAGANZA
AT IÐNÓ

LANDLEGUBALL
Á KIKI

LANDLEGUBALL
AT KIKI

REGNBOGARAF
Á GAUKNUM

QUEERWAVES
AT GAUKURINN

PRIDE PARTY
Á 101 HARBOR

THE OFFICIAL PRIDE
PARTY AT 101
HARBOR

SUNDÍS Í
VESTURBÆJARLAUG
Nánari upplýsingar um
passann, afslættina og
fleira á hinsegindagar.
is/pridepassinn. Pridepassinn verður til sölu á
hinsegindagar.is dagana
20. júlí - 6. ágúst og í
Kaupfélagi Hinsegin daga
frá 7. ágúst.

TAKMA
FRAMBRKAÐ
OÐ!
LIM
AVAILAITED
BILITY!

Valid for
standing area.
Extra cost for
seating tickets.

SWIM(ICE)CREAM AT
VESTURBÆJARLAUG
SWIMMING POOL
The Pride Pass also gives you
discount to numbers of events.
For more information check
out hinsegindagar.is/en/
pridepass. The Pride Pass is
sold at hinsegindagar.is/en
from 20 July to 6 August and at
the Pride Store from 7 August.

MÁLUM
GLEÐIRENDUR

LET’S PAINT A RAINBOW

Að mála regnboga á götur Reykjavíkur er orðið að
nýrri hefð hjá Hinsegin dögum í Reykjavík og markar
upphaf hátíðarinnar. Sjálfboðaliðar sem vilja taka þátt
eru hvattir til að mæta með eigin pensla. Götumálunin
er unnin í samstarfi við Umhverfis- og skipulagssvið
Reykjavíkurborgar og er hluti af verkefninu Torg í biðstöðu
í miðborg Reykjavíkur. Staðsetningin verður tilkynnt á
hinsegindagar.is mánudaginn 7. ágúst.

NATURAL LOVE, PHOTOGRAPH EXHIBITION

Ljósmyndarar/photographers: Halldóra Ólafs og Hobie
Hansen, Kristina Petrosiute, Kristín María Stefánsdóttir,
Styrmir Kári Erwinsson og Heiðdís Guðbjörg
Gunnarsdóttir.

DISTANT VOICES: STORIES FROM FOREIGN LGBTQIA PEOPLE
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Skólavörðustíg, frá þriðjudeginum
8. ágúst. Aðgangur ókeypis.
Skólavörðustígur, from Tuesday 8
August. Free admission.

Photographic exhibition showing beautiful moments from
queer couples' stories. The couples all have in common
that they came to Iceland to experience one of the biggest
moments of their lives. To get married. The photographers’
wish with this exhibition is to share with everyone the pure
joy of these moments and to make all kinds of love more
visual to the public eye.

FJARLÆGAR RADDIR:
SÖGUR FRÁ ERLENDU
HINSEGIN FÓLKI

Raddir hinsegin innflytjenda hafa verið þöglar í langan
tíma. Þótt þær hafi ekki heyrst er þessi hópur þó stór
hluti af okkar samfélagi. Hvaða fólk er þetta og hvernig
hljóma sögur þeirra? Hver er upplifun hinsegin fólks
og hinsegin hælisleitenda af því að setjast að á þessari
litlu eyju í leit að framtíð? Gestir munu öðlast innsýn í
mismunandi veruleika og reynslu ólíkra hópa af íslensku
samfélagi í gegnum gagnvirkar frásagnir hinsegin
innflytjendasamfélagsins. Viðburður fer fram á ensku.

Tuesday 8 August at 12 p.m., but
where?

Painting a rainbow on the streets of Reykjavik is a new
Reykjavik Pride tradition. The event marks the formal start
of the six day rainbow festival. Some paintbrushes will be
available for interested volunteers but it is recommended
to bring your own. The event is organized in cooperation
with Reykjavík City’s “Meanwhile projects”. Location will be
revealed on reykjavikpride.is on the morning of 7 August.

NÁTTÚRULEG ÁST,
LJÓSMYNDASÝNING
Ljósmyndasýning þar sem alls konar ást og falleg
augnablik úr sögu hinsegin para birtast. Pörin eiga það öll
sameiginlegt að hafa komið til Íslands til að gifta sig.

Þriðjudaginn 8. ágúst klukkan
12:00, en hvar?

FRÆÐSLUVIÐBURÐUR

Stúdentakjallaranum, þriðjudaginn
8. ágúst kl. 17:00. Aðgangur ókeypis.
The Student Cellar, University of
Iceland, Tuesday 8 August at 5 p.m.
Free admission.

The voices of the LGBTQIA+ immigrant community in
Iceland have been silent for a long time. This community
is however a large part of our society. So who are these
people and what is their story? What is it like for LGBTQIA+
immigrants and asylum seekers to come to this little island
in search of a future? Through an interactive narrative and
visual recount of the LGBTQIA+ immigrant community, we
will get an insight into the different realities and experiences
of what life in the Icelandic society means for everyone.
Event in English.

PARIS 05:59:
THÉOBÍÓ&/ FILM
HUGO
SCREENING
Theo og Hugo eiga saman rafmagnaða stund á
kynlífsklúbbi í París en það sem byrjaði sem skyndikynni
vindur fljótt upp á sig og verður að einhverju sem gæti
fylgt þeim alla ævi. Þessi krassandi mynd vann Teddyáhorfendaverðlaunin í Berlín 2016 og hefur farið sigurför
um heiminn á kvikmyndahátíðum. Að sýningunni lokinni
verða pallborðsumræður þar sem rætt verður um hvaða
tabú eru ennþá til staðar í hinsegin kvikmyndum, og um
stöðu hinsegin kvikmynda á Íslandi.

Student Cellar, University of Iceland,
Wednesday 9 August at 9:30 p.m.
Free admission.

Theo and Hugo share an electric moment in a Paris sex
club, but that fleeting moment soon spirals into something
that can change their lives forever. This provocative film
won the Teddy audience award at the 2016 Berlinale. After
the screening, there will be a panel discussion about taboo
subjects in queer films, as well as the status of queer cinema
in Iceland.

TRANS BÖRN OG
UNGMENNI Á
ÍSLANDI
TRANS CHILDREN AND TEENS IN ICELAND

Hver er staða trans barna og ungmenna á Íslandi? Hvaða
stuðningi þurfa þau á að halda og hvernig er tekið á móti
þeim í íslensku skólakerfi? Fulltrúar frá Trans Íslandi munu
fjalla um baráttu trans fólks og réttarstöðu trans barna og
ungmenna. Sigríður Birna Valsdóttir, ráðgjafi Samtakanna
‘78, og Ragnheiður Jóna Laufdal Aðalsteinsdóttir, kennari
við Vatnsendaskóla,verða með erindi. Viðburður fer fram
á íslensku.

Stúdentakjallaranum,
miðvikudaginn 9. ágúst kl. 21:30.
Aðgangur ókeypis.

FRÆÐSLUVIÐBURÐUR

Stúdentakjallaranum, miðvikudaginn
9. ágúst kl. 12:00. Aðgangur ókeypis.
The Student Cellar, University of
Iceland, Wednesday 9 August at 12
p.m. Free admission.

What is the situation of trans children and youth in Iceland?
What kind of support do they need and how does the
school system accommodate them? Members of Trans
Iceland will discuss the trans movement and the legal
situation of trans children and youth. Event in Icelandic.

FRÆÐSLUVIÐBURÐUR

HINSEGIN KONUR
Í
TÓNLIST
QUEER ICELANDIC WOMEN IN MUSIC
Á þessum viðburði munu nokkrar hinsegin konur koma saman
og ræða tónlistarbransann út frá mörgum hliðum. Skiptir máli
að vera hinsegin? En að vera kona í bransanum? Er ekkert mál að
koma út? Spurningum verður svarað af Alison MacNeil (Kimono),
Hildi Þóru (Stelpur rokka), Ísabellu Leifsdóttur (óperusöngkonu),
Kiddu rokk (Rokkslæðunni), Lovísu Elísabetu Sigrúnardóttur
(Lay Low), Natalie Gunnarsdóttur (DJ Yamaho) og Sigríði Eir
Zophaníasardóttur (Hljómsveitinni Evu). Útvarpskonan Halla Þórlaug
Óskarsdóttir stýrir umræðum. Viðburður fer fram á ensku.
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Stúdentakjallaranum,
miðvikudaginn 9. ágúst kl.18:30.
Aðgangur ókeypis.
The Student Cellar, University of
Iceland, Wednesday 9 August at 6:30
p.m. Free admission.

At this event a few queer female musicians will talk about their
experiences of the music industry. Does being queer matter?
What about being a woman in the industry? Radio host Halla
Þórlaug Óskarsdóttir will ask the tough questions! Event in english.

KYNVILLT
KLAMBRATÚN
FUN AND FAIRIES AT KLAMBRATÚN
Fjórða árið í röð mun gleðin taka völd á Klambratúni
þegar Íþróttafélagið Styrmir býður upp á leiki, keppni
og grill. Um er að ræða útiskemmtun með pokahlaupi,
reipitogi, blaki og boltum þar sem hinsegin fólk og aðrir
furðufuglar munu etja kappi. Íþróttafélagið Styrmir er
hinsegin íþróttafélag þar sem allir eru velkomnir, alltaf, og
allar íþróttir líka. Ekki er nóg með að Styrmir sé hinsegin
félag opið öllum heldur býður félagið einnig upp á pylsur
og með’í! Sjáumst á Klambratúni.

QUEER ICELANDIC CLASSIC, CONCERT
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Klambratún by Kjarvalsstaðir,
Wednesday 9 August at 5 p.m. Free
admission.

Who doesn‘t have a little fairy inside? Queer sport group
Styrmir will host the outdoor fun, and compete with other
queer groups. Everyone is welcome to come and join in,
children, teens and adults. To keep everyone extra happy,
the members of Styrmir will barbeque at Klambratún.
Come and join the fun!

ÍSLENSK HINSEGIN
KLASSÍK, TÓNLEIKAR
Hinsegin tónskáld í tónlistarsögunni hafa vakið athygli
fyrir lagræna nálgun í tónlistarsköpun sinni og á síðustu
öld sneiddu mörg þeirra framhjá tilraunastarfseminni
sem þá ríkti. Sum af þekktustu tónskáldum síðustu aldar
voru samkynhneigð og má þar nefna Frakkann Poulenc
og Bandaríkjamennina Barber, Copland og Bernstein.
Poulenc er þekktur fyrir hnyttnar og hugmyndaríkar
laglínur og bandarísku hommarnir voru í lykilhlutverki
þegar kom að því að skapa hetjutónlistina sem við
þekkjum flest úr Hollywood-kvikmyndum. Á þessum
tónleikum verður kastljósinu beint að tónlist íslenskra
hinsegin tónskálda í fyrsta sinn og þeirri spurningu velt
upp hvort hinsegin tónskáld eigi sér einhverja sérstaka rödd.

Klambratúni, miðvikudaginn 9. ágúst
kl. 17:00. Aðgangur ókeypis.

Iðnó, Vonarstræti 3,
miðvikudaginn 9. ágúst kl. 20:00.
Aðgangseyrir: 1.500 kr. Pridepassi gildir.
Iðnó, Vonarstræti 3, Wednesday 9
August at 8 p.m. Admission 1.500 ISK.
Pride Pass valid.

Throughout music history, queer composers have stood
out for their melodic approach. Some of the 20th century’s
leading composers were gay, such as France´s Poulenc and
Barber, and Copland and Bernstein from the U.S. Tonight,
we will put the spotlight on LGBTQI Icelandic composers.
What is their unique voice? How do they stand out from
their counterparts?

KYNSEGIN LÍF
OG KYNSEGIN
BARÁTTA
QUEER LIFE AND QUEER STRUGGLE
Hvað er kynsegin? Hver er staða kynsegin fólks á Íslandi
og hver eru þeirra helstu baráttumál? Alda Villiljós,
formaður Trans Íslands og stofnandi Kynsegin Íslands,
mun fræða okkur um hugtakið kynsegin og skoða
veruleika kynsegin fólks í íslensku samhengi. Kynsegin
aktívistarnir Ugla Stefanía Kristjönu- Jónsdóttir og Fox
Fisher munu segja frá reynslu sinni af kynsegin baráttunni
í Bretlandi en þar hafa þau meðal annars haldið
sýndarbrúðkaup og rökrætt við Piers Morgan í Good
Morning Britain. Viðburður fer fram á ensku.
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Stúdentakjallaranum, fimmtudaginn
10. ágúst kl. 12:00.
Aðgangur ókeypis.
The Student Cellar, University of
Iceland, Thursday 10 August at 12
p.m. Free admission.

What is non-binary? What is the situation of non-binary
people in Iceland and what are they fighting for? Alda
Villiljós, chair of Trans Iceland and Non-binary Iceland,
will talk about what being non-binary means as well as
the situation of non-binary people in Iceland. Non-binary
activists Ugla Stefanía Kristjönu- Jónsdóttir (Owl) and Fox
Fisher will tell us about their experiences of fighting for rights
and recognition of non-binary people in Britain. They have,
amongst other things, held a mock wedding and taken on
Piers Morgan on Good Morning Britain. Event in english.

HIV, HINSEGIN
FÓLK OG
SAMFÉLAGSMIÐLAR
HIV, LGBTQI PEOPLE AND SOCIAL MEDIA
Fjöldi HIV nýsmita á Íslandi bendir til þess að þörf sé á
viðameiri aðgerðum og umræðum um HIV og alnæmi. Á
þessum viðburði verður staða hinsegin samfélagsins, þá
sérstaklega karla sem stunda kynlíf með körlum, rædd
í tengslum við HIV. Sjónum verður sérstaklega beint
að orðræðunni um HIV sem ríkir á samfélagsmiðlum.
Fulltrúar frá HIV Íslandi, m.a. Einar Þór Jónsson formaður
félagsins, ásamt Todd Kulczyk, ráðgjafa Samtakanna ‘78,
munu flytja erindi og sitja fyrir svörum en Hilmar Hildar
Magnúsarson stýrir umræðum. Viðburður fer fram á
íslensku.

FRÆÐSLUVIÐBURÐUR

FRÆÐSLUVIÐBURÐUR

Stúdentakjallaranum, fimmtudaginn
10. ágúst kl. 17:00. Aðgangur
ókeypis.
The Student Cellar, University of
Iceland, Thursday 10 August at 5 p.m.
Free admission.

The HIV infection rate indicates that there is a need for
more action and discussions of HIV and AIDS. At this event
the situation of the queer community, especially men who
have sex with men, will be discussed in connection to HIV. A
special focus will be on the HIV discourse on social media.
Einar Þór Jónsson, chair of HIV Iceland, and Todd Kulczyk,
counsellor at Samtökin ‘78, will give talks and answer
questions. Hilmar Hildar Magnúsarson will be moderator.
Event in Icelandic.

EUROVISION,
CAMP OG
HOMMAR
(AND GAYS)
Dívur, drama, pólitík og mannréttindabrot – er Eurovision
camp? Hvað þýðir camp? Af hverju varð Eurovision
að „hommahátíð“? Staða hinsegin fólks í mörgum
þátttökulöndum er slæm, hvaða áhrif hefur það? Til að
ræða þessi mál taka Bjarni Snæbjörnsson leikari, Felix
Bergsson, liðsstjóri íslenska Eurovision keppenda, Flosi
Jón Ófeigsson, alþjóðafulltrúi FÁSES, og Gréta Kristín
Ómarsdóttir leikskáld þátt í pallborði en Anna Gyða
Sigurgísladóttir útvarpskona mun stýra umræðum.
Viðburður fer fram á íslensku.

HIDDEN WOMEN: SOURCES
ON QUEER FEMALE SEXUALITY

16

Stúdentakjallaranum, fimmtudaginn
10. ágúst kl.18:30. Aðgangur ókeypis.
The Student Cellar, University of
Iceland, Thursday 10 August at 6:30
p.m. Free admission.

Divas, drama, politics and human rights violations – is
Eurovison camp? What does camp mean? Why do so
many gay men seem to love Eurovision? The situation of
LGBTQI people in many of the participating countries is
poor, what effects, if any, has this had? Event in Icelandic.

HULDUKONUR:
HINSEGIN KYNVERUND
KVENNA Í HEIMILDUM
Hvernig skrifum við sögu hinsegin kynverundar kvenna
á Íslandi? Hvar eru heimildirnar? Eru þær yfirhöfuð til?
Þessum spurningum og mörgum öðrum verður velt
upp á þessari kynningu á heimildasöfnunarverkefni sem
Íris Ellenberger, Ásta Kristín Benediktsdóttir og Hafdís
Erla Hafsteinsdóttir ýta úr vör nú í haust í samstarfi við
Samtökin ‘78. Viðburður fer fram á íslensku.

FRÆÐSLUVIÐBURÐUR

FRÆÐSLUVIÐBURÐUR

Stúdentakjallaranum, föstudaginn 11.
ágúst kl. 12:00. Aðgangur ókeypis.
The Student Cellar, University of
Iceland, Friday 11 August at 12 p.m.
Free admission.

How do we write about the history of queer female
sexuality in Iceland? Where are the sources? Do they
exist? These questions, along with many others, will
be discussed in this presentation of a data collection
project that Íris Ellenberger, Ásta Kristín Benediktsdóttir
and Hafdís Erla Hafsteinsdóttir will start this autumn, in
cooperation with Samtökin ‘78. Event in Icelandic.

Opnunarhátíð Hinsegin daga

„MEÐ LITUM REGNBOGANS“
Reykjavik Pride Opening Ceremony
“THROUGH QUEER ART”

Gamla bíó / Gamla bio theatre, Ingólfsstræti 2a, fimmtudaginn 10. ágúst / Thursday 10 August
Húsið opnar kl. 20:00 / Venue opens at 8:00 p.m. Dagskrá hefst kl. 21:00 / Programme begins at 9:00 p.m.

TAK
SÆTA MARKAÐ
FRAM
BOÐ
!
LIMIT
ED SE
A
TIC
T
AVAI KETS
LABL
E!

Fram koma m.a.:
Bergþór Pálsson
Kristjana Stefánsdóttir
Daníel Arnarsson
Drag-Súgur
Fókus
Guðmundur Helgason
Lay Low
og fleiri óvæntir gestir
Hátíðarræða:
Felix Bergsson
Kynnar:
Berglind Festival
Viðar Eggertsson

Fordrykkur í boði fyrir
fyrstu gesti frá kl. 20:00!
Pre-show
complimentary for our
first guests from 8:00 p.m.

Aðgangseyrir:
2.900 kr. standandi
og 3.900 kr. í sæti.
Pride-passi gildir en
greiða þarf aukalega
fyrir sæti, sjá nánar
á hinsegindagar.is/
opnunarhatid
Price of admission:
2.900 ISK standing
space and 3.900 ISK
for seating area.
Pride Pass valid for
standing area.

HÝRIR
HÚSLESTRAR
QUEEREADS

Bókmenntaviðburður Hinsegin daga sló enn og aftur í
gegn á síðasta ári og hefur fest sig rækilega í sessi sem einn
skemmtilegasti viðburður ársins. Aðdáendur glæpasagna
geta glaðst því lesið verður upp úr óútkominni bók Lilju
Sigurðardóttur, Búrinu, sem mun koma út um næstu jól. Þá
mun skáldið Kristín Ómarsdóttir lesa upp úr verkum sínum,
en hún hefur gefið út ljóð, smásögur, skáldsögur og leikrit,
og önnur valin hinsegin skáld stíga á stokk. Ýmislegt mun
koma á óvart í ár en töluvert miklar líkur eru á spennandi
leynigesti sem mun ekki svíkja áhorfendur. Viðburður fer
fram á íslensku

The Student Cellar, University of
Iceland, Friday 11 August at 5 p.m.
Free admission.

Reykjavik Pride invites you once again to enjoy a poetic
Friday afternoon of Icelandic literary readings and
performances. Poet Kristín Ómarsdóttir will perform and
there will be a dramatic reading from the unpublished
book Búrið by Lilja Sigurðardóttir. In addition to that a
selection of queer poets will perform – and be prepared
for a surprise guest. Event in Icelandic.

HINSEGIN
BÓKMENNTAGANGA

QUEER LITERATURE WALKING TOUR

Starfsfólk Borgarbókasafnsins hefur fundið til ýmislegt úr
hinum hýra bókakosti safnsins og býður nú til göngu um
slóðir hinsegin bókmennta í miðborginni. Farið verður
á milli áhrifastaða sögu og sagna og lesið úr textum
gagnkynhneigðra jafnt sem hinsegin rithöfunda, sem veita
innsýn í samfélag, líf og yrkisefni þeirra. Meðal höfunda
sem eiga efni á leslistanum má nefna Kristínu Ómarsdóttur,
Sjón, Elías Knörr og Evu Rún Snorradóttur. Lagt verður af
stað úr Grófinni kl. 19 og gangan tekur um klukkustund.
Viðburður fer fram á íslensku.

Stúdentakjallaranum, föstudaginn 11.
ágúst kl. 17:00. Aðgangur ókeypis.

Borgarbókasafninu í Grófinni,
Tryggvagötu 15, föstudaginn 11.
ágúst kl. 19:00. Aðgangur ókeypis.
Reykjavik City Library,
Tryggvagata 15, Friday 11
August at 7 p.m. Free admission.

The Reykjavík City Library staff has picked out a few
books from the library’s queer catalog, and invites you
to join them for a guided walking tour centered on queer
literature in downtown Reykjavík. The tour will visit a
few places central or peripheral to queer texts, authored
by queer and straight writers, and hear excerpts from
stories and poetry which may give insight into the
community, life and writing of queer individuals. Among
the authors whose works are on the reading list are Kristín
Ómarsdóttir, Sjón, Elías Knörr and Eva Rún Snorradóttir.
This hour-long tour starts at the library in Tryggvagata at
7 p.m. Event in Icelandic.

Ljóðasamkeppni

Ertu inni í ljóðaskápnum? Áttu örsögur í skúffunni
sem þrá að verða sýnilegar? Núna er rétti
tíminn til að opna sig því Hinsegin dagar efna
til ljóðasamkeppni í samstarfi við Sirkústjaldið,
vefrit um listir og menningu. Hinsegin skáld, jafnt
óreynd sem reynsluboltar, eru hvött til að senda
inn ljóð eða örsögur og taka þannig þátt í að efla
og auka við hina blómlegu menningu okkar.

Þátttakendur sendi texta í tölvupósti
á netfangið sirkustjaldid@gmail.com
fyrir 8. ágúst.
Dómnefnd skipuð þremur
einstaklingum – fulltrúa Hinsegin daga,
Sirkústjaldsins og einum óháðum aðila
– fær textana nafnlausa í hendurnar
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og henni eru ekki veittar upplýsingar
um höfunda fyrr en þrjú verðlaunaverk
hafa verið valin. Úrslit verða tilkynnt
á Hýrum húslestrum á Hinsegin
dögum föstudaginn 11. ágúst þar sem
verðlaunatextarnir verða enn fremur
fluttir. Vinningsverkin verða birt á
Sirkústjaldinu (www.sirkustjaldid.is).

Hólm asl óð 4, 1 0 1 R e yk j a ví k

www.omnomchocolate.com

STOLT SIGLIR
FLEYIÐ MITT

QUEER CRUISE FROM
REYKJAVÍK HARBOUR

Við siglum stolt úr höfn föstudaginn 11. ágúst frá Gömlu
höfninni í Reykjavík. Hinsegin sigling um sundin blá við
nýjustu sjómannavalsana og poppsmelli dagsins í dag
sem enginn annar en Siggi Gunnars mun framkalla. Um
klukkustundarlöng sigling kringum eyjarnar á Faxaflóa þar
sem við sjáum borgina frá nýju sjónarhorni. Við hittumst
við Fífil kl. 20:00, vinsamlega mætið tímanlega því að
skipið leggur úr höfn á slaginu 20:30 og skipstjórinn líður
engar seinkanir!

Frá Gömlu höfninni, Ægisgarði,
föstudaginn 11. ágúst kl. 20:30.
Aðgangseyrir: 2.500 kr.
From the Old Harbour, Ægisgarður,
Friday 11 August at 8:30 p.m.
Admission 2.500 ISK.

Reykjavík Pride events invites you on a Queer Cruise ...
Icelandic style! Sailing around the small islands off the
coast of Reykjavík, this cruise is a unique opportunity
to view the city from a different perspective. The cruise
will feature fantastic music produced by the local DJ
and radio host Siggi Gunnars, as well as special offers
at the bar. Meeting point by the Whale Watching Center
at 8 p.m. The ship will set sail, so to speak, on Friday, 11
August, at 8:30 p.m. from the Old Harbour in Reykjavík, a
few minutes walk from the city center. The captain won’t
tolerate any delays, so don’t be late!

Ævintýri á sjó
Adventures at Sea

Hvalaskoðunarferðir Eldingar eru á áætlun allt að sex
sinnum á dag á sumrin og tekur hver ferð um þrjár
klukkustundir. Einnig eru áætlunarferðir í sjóstöng og
lundaskoðun daglega ásamt ferjusiglingum til Viðeyjar.
Frítt fyrir farþega Eldingar í Hvalasetrið þar sem gestir
geta fræðst um lífríki hafsins í máli og myndum.

Ever since its foundation in 2000, Elding has been an actively
LGBT friendly company, emphasizing warm welcomes and a
friendly approach. The company specializes in whale watching
tours and other adventures at sea around Reykjavík. Whale
Watching tours are scheduled up to six times a day during
summer and each tour is approximately three hours long.
Other tours are scheduled daily, including sea angling, puffin
tours and a ferry to Viðey Island. Access to the Whale Watching
Center is free for Elding passengers.

101 Reykjavík Tel. (+354) 519 5000
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elding.is

GAYRI SMART
Geiri Smart skartar blómakransi á Hinsegin dögum og ætlar alla leið í gleðinni!
Má bjóða þér hátíðlegt, afslappað eða bara eitthvað allt annað? Geiri Smart fagnar
fjölbreytileikanum sem aldrei fyrr og býður upp á lifandi tónlist, ljúffengan mat og
kokteila í öllum regnbogans litum. Sjáumst!

GLEÐI! GLEÐI! GLEÐI!

LIFANDI TÓNLIST | LJÚFFENGUR MATUR | KOKTEILAR

Hverfisgata 30 | 528 7050 | geirismart.is | geiri@geirismart.is
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Iðnó, Vonarstræti 3, föstudaginn 11.
ágúst kl. 22:00. Aðgangseyrir: 2.500 kr.
Iðnó, Vonarstræti 3, Friday 11 August at
10 p.m. Admission 2.500 ISK.

LAND
LEGU
BALL

SHORE
LEAVE
DANCE

Kiki Queer Bar, Laugavegi
22, föstudaginn 11. ágúst
kl. 22:00–04:30. Aðgangur
1.000 kr. Pride-passi gildir.

Kiki Queer Bar, Laugavegur 22, Friday
11 August at 10 p.m.–4:30 a.m.
Tickets only available at door.
Admission: 1.000 ISK. Pride Pass valid.

Öll besta tónlistin
og glaðningur á
barnum fyrir þá
sem fyrstir mæta.
Allur ágóði af
miðasölu rennur
beint til Hinsegin
daga.
MIÐAR EINUNGIS
SELDIR VIÐ HURÐ.
Annað árið í röð
skýtur RegnbogaRaf
upp kollinum,
unnendum
raftónlistar til
mikillar gleði. Að
þessu sinni mun
enginn annar en
Danni BigRoom
þeyta skífum og
trylla dansþyrstan
lýðinn. Allur ágóði
af miðasölu rennur
beint til Hinsegin
daga.
MIÐAR EINUNGIS
SELDIR VIÐ HURÐ.

Surprise at the bar
for the early birds!
The admission is
fundraising for
Reykjavík Pride.
TICKETS ONLY
SOLD AT DOOR.

Queertronic
makes their
second presence at
Reykjavik Pride. The
electro legend Danni
BigRoom will make
everyone craving for
more. All proceeds
goes directly to
Reykjavik Pride
fundraising.
TICKETS ONLY
SOLD AT DOOR.

Gaukurinn bar, Tryggvagata
22, Friday 11 August at 11 p.m.
Admission: 1.000 ISK.
Pride Pass valid.

Gaukurinn, Tryggvagötu 22,
föstudaginn 11. ágúst kl.
23:00. Aðgangur: 1.000 kr.
Pride-passi gildir.
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BUBBLUBRÖNS
BUBBLY BRUNCH
Þátttakendur í hátíðahöldum Hinsegin daga þurfa á góðri
næringu að halda til að hita sig upp fyrir gleðigönguna.
Því standa Hinsegin dagar í samstarfi við Iðnó og Pink
Iceland fyrir sérstökum bubblubröns. Boðið verður upp á
hýran árbít að hætti Iðnó í bland við frískandi og freyðandi
mímósu. Fyrir þá sem vilja bröns án áfengis verður að
sjálfsögðu boðið upp á fauxmosa! Hægt er að mæta á
svæðið en við hvetjum þig til að tryggja þér borð fyrirfram í
Kaupfélagi Hinsegin daga eða á hinsegindagar.is.

SUNDÍS
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Klambratúni, sunnudaginn 13.
ágúst kl. 14:00. Aðgangur ókeypis.
Klambratún, Sunday 13 August at
2:00 p.m. Free admission.

The annual Family Rainbow Festival will take place
at Klambratún park by Kjarvalsstaðir museum. The
Association of Queer Parents along with Reykjavik Pride
will offer a colourful programme with shows, games and
light refreshments. The event is sponsored by the U.S.
Embassy in Iceland. Come and join us!

SWIM(ICE)CREAM
Eftir viðburðaríka gleðiviku bjóða Hinsegin dagar upp
á sundviðburð í samstarfi við Vesturbæjarlaug. Þar er
aðeins einn tilgangur – að slaka á, láta þreytuna líða úr
brosvöðvunum og fljóta um í regnbogalituðu umhverfi
með kaldan frostpinna. Á bakkanum verður plötusnúður
sem heldur uppi ljúfri stemmningu og tryggir að þið farið
öll dúnmjúk út úr skemmtilegustu viku ársins.

Iðnó, Vonarstræti 3, Saturday 12
August at 12:00 p.m. Brunch: 3.890
ISK. Pride Pass holders get 500 ISK
discount.

Bubbly brunch is a special event to warm you up and get
you going for the Pride Parade. Perfectly located, Iðnó will
be serving delicious queer brunch and bubbly mimosas.
Guests can sit back and relax, share their excitement
with friends and family and enjoy a good meal by the
pond. Reserve your table at the Pride Store or online at
hinsegindagar.is or just show up at Iðnó.

REGNBOGAHÁTÍÐ
FJÖLSKYLDUNNAR
FAMILY RAINBOW FESTIVAL
Regnbogahátíð Hinsegin daga er orðin fastur liður í
hátíðahöldunum og í ár verður hún haldin á Klambratúni
við Kjarvalsstaði. Félag hinsegin foreldra og Hinsegin dagar
taka höndum saman og bjóða upp á skemmtilega dagskrá
fyrir gesti á öllum aldri. Skemmtiatriði, útileikir og góðgæti.
Viðburðurinn er styrktur af sendiráði Bandaríkjanna á
Íslandi. Vertu með!

Iðnó, Vonarstræti 3, laugardaginn
12. ágúst kl. 12:00. Bröns: 3.890 kr.
Handhafar Pride-passa fá 500 kr.
afslátt.

Vesturbæjarlaug, Hofsvallagötu,
sunnudaginn 13. ágúst kl. 16:00.
Aðgangur: 1500 kr. Pride-passi gildir.
Vesturbæjarlaug, Hofsvallagata,
Sunday 13 August at 4 p.m.
Admission: 1500 kr. Pride pass valid.

After celebrating for a whole week, nothing beats the
relaxed and chilled vibe at Vesturbæjarlaug, one of our
favourite swimming pools. Put on your nicest, queerest
swimsuit and get ready to relax surrounded by rainbows
and unicorns. Local DJ will make sure that you are in
the right mood and just to be absolutely sure you enjoy
yourself, we’ll add some ice cream to the mix!

ÞUNNAR DROTTNINGAR

– THE ADVENTURES OF
PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT

HUNGOVER QUEENS – THE ADVENTURES
OF PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT

Er þér þrotinn allur kraftur? Brá þér þegar þú leist í spegil
í morgun? Eftir alla gleðina rennur það upp fyrir þér að á
morgun sé mánudagur og Hinsegin dögum 2017 lokið!
Það er þó enn von, því Priscilla, Queen of the Desert,
ætlar að mæta í öllu sínu veldi í Stúdentakjallarann sem
mun bjóða upp á þynnkumat sem öllu getur bjargað.
Sólgleraugu, hettupeysa og Crocs-skór.

Stúdentakjallaranum, sunnudaginn
13. ágúst kl. 19:00. Aðgangur
ókeypis.
Stúdentakjallarinn, University of
Iceland, Sunday 13 August at 7:00
p.m. Free admission.

No energy left? Woke up with a stranger? Realizing that
tomorrow is Monday can be a shock. Reykjavik Pride
2017 wants to say goodbye and thank you in the most
appropriate manner: by watching The Adventures of
Priscilla, Queen of the Desert. She’ll bring you joy! She’ll
give you glamour! And most importantly, she’ll make
your hangovers more tolerable! Grab your sunglasses
and hoddy! Hangover food available for buy at
Stúdentakjallarinn, they have burger and fries to die for!

Blush er
stoltur styrktaraðili
Hinsegin daga
og óskar öllum
gleðilegrar hátíðar

Hamraborg 5
S. 775-3330
www.blush.is
Opnunartími:
Virka daga 11-18
Helgar 14-18
Í tilefni hátíðarinnar verðum
við að með sérstaka
Pride dildóa á tilboði frá
15. júní til 1. september,
á aðeins 5.990.- kr.

G
G
A

Starfsfólk Forlagsins á Fiskislóð eru
sérstakir hjálparkokkar göngustjórnar
Hinsegin daga og fá hlýjar þakkir fyrir!
26

LEÐI
ANG
N

Uppstilling og ný gönguleið
Í ár verða nokkrar breytingar gerðar
á gönguleið gleðigöngunnar.
Uppstilling göngunnar verður frá kl.
11 á Hverfisgötu, milli Ingólfsstrætis
og Klapparstígs. Gangan leggur
stundvíslega af stað frá gatnamótum
Hverfisgötu og Ingólfstrætis kl. 14 og
bíður ekki eftir neinum. Gengið verður
niður Hverfisgötuna, eftir Lækjargötu,
Fríkirkjuvegi og endað á Sóleyjargötu
þar sem glæsilegir útitónleikar taka
við í Hljómskálagarðinum (sjá kort bls.
32–33).

THE
PRIDE
PARADE

Gatnamót Hverfisgötu og Ingólfsstrætis
(við Arnarhól), laugardaginn
12. ágúst kl. 14:00.

Intersection of Hverfisgata and Ingólfsstræti
(by Arnarhóll), Saturday
12 August at 2 p.m.
Gleðigangan er hápunktur Hinsegin daga.
Í henni sameinast lesbíur, hommar, tví- og
pankynhneigðir, trans fólk, intersex fólk og
aðrir hinsegin einstaklingar í einum hópi
ásamt fjölskyldum sínum og vinum til að
staðfesta tilveru sína, sýnileika og gleði,
ásamt því að minna á þau baráttumál sem
skipta hvað mestu máli hverju sinni. Hinsegin
dagar skipuleggja gleðigönguna og stýra
hvaða atriði fá aðgang að henni en atriðin
sjálf eru sprottin úr grasrótinni. Einstaklingar
og hópar geta skipulagt atriði og sótt um
þátttöku í göngunni en Hinsegin dagar
setja sem skilyrði að öll atriði miðli skýrum
skilaboðum sem varða veruleika hinsegin
fólks á einn eða annan hátt.

Skráning og þátttaka
Þátttakendur sem ætla að vera með
atriði í gleðigöngunni skulu sækja
um það til Hinsegin daga eigi síðar
en 1. ágúst. Nauðsynlegt er að skrá
atriði með því að fylla út rafrænt
umsóknareyðublað sem finna má á
www.hinsegindagar.is/gledigangan.
Nánari upplýsingar veita göngustjórarnir
Setta, Steina, Lilja og Anna en hægt
er að senda þeim póst á gongustjorn@
hinsegindagar.is. Öryggisstjórinn er
Eva Jóa og hægt er að senda henni
spurningar varðandi öryggi í göngunni
í pósti á netfangið oryggisstjorn@
hinsegindagar.is. Athugið að ekki er
hægt að veita fólki með atriði aðgang
að göngunni nema rafræna umsóknin
hafi verið fyllt út og send og skilmálar
samþykktir.
Hinsegin dagar leggja áherslu á að þeir
sem vilja ganga með, en hafa ekki sótt
um þátttöku og eru ekki með sérstakt
atriði, bíði með að slást í hópinn þar til
síðasti vagninn hefur farið framhjá.
Auglýsingar bannaðar
Hinsegin dagar eru stoltir af því að
gleðigangan í Reykjavík er ein af fáum
sambærilegum göngum í heiminum þar
sem auglýsingar fyrirtækja og þjónustu
eru óheimilar. Með auglýsingabanninu
er undirstrikað að gangan er
grasrótarviðburður og þátttakendur
taka þátt til að styðja baráttuna og
málstaðinn en ekki til að styrkja eða
auglýsa fyrirtæki.
Í örfáum undantekningartilvikum
eru auglýsingar heimilar en þá þarf
að sækja sérstaklega um undanþágu
til göngustjórnar. Athugið að allar
ósamþykktar auglýsingar á bílum og
fatnaði þarf að hylja áður en gangan fer
af stað. Brot á þessum reglum verður
til þess að atriði er hafnað eða vísað úr
göngunni.
Gleðigöngupotturinn
Með samstarfssamningi Hinsegin daga
og Landsbankans sem var undirritaður
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21. júní 2017 varð til sérstakur
styrktarpottur gleðigöngunnar.
Pottinum er ætlað að styrkja
einstaklinga og hópa til þátttöku
í gleðigöngunni og þannig m.a.
aðstoða þátttakendur við að standa
straum af kostnaði við hönnun atriða,
leigu ökutækja, efniskaup og fleira.
Dómnefnd velur styrkþega
úr innsendum umsóknum og
úthlutar styrkjum með það að
markmiði að styðja framúrskarandi
hugmyndir til framkvæmda.
Miðað er við að fjárhæðir styrkja úr
Gleðigöngupottinum séu á bilinu
100.000–500.000 kr. Dómnefndin
hefur heimild til að halda eftir að
hámarki 200.000 kr. til veitingar
hvatningarverðlauna að hátíð
lokinni.
Þar með hafa allir styrkir og verðlaun
Hinsegin daga verið færð undir einn
hatt og því er ekki hægt að sækja
um aðra styrki eða endurgreiðslu
kostnaðar vegna þátttöku í
gleðigöngu Hinsegin daga.
Samkvæmt verklagsreglum pottsins
var auglýst eftir umsóknum í
júní og fresturinn rann út 16.
júlí. Áhugasamir þátttakendur
eru hvattir til að fylgjast með og
sækja um á næsta ári. Sjá nánar á
hinsegindagar.is/styrkir.

The Pride Parade
Groups that wish to participate in
the parade must apply to Reykjavik
Pride before 1st of August by filling
out a form which can be found on the
website, www.hinsegindagar.is. For
any further information about the
parade, please contact the parade
managers Setta, Eva, Steina, Lilja
and Anna by e-mail, gongustjorn@
hinsegindagar.is. The parade is set up
at Hverfisgata, near Arnarhóll from
11 a.m. The parade starts at 2 p.m.
sharp and goes from the intersection of
Hverfisgata and Ingólfstræti, through
Lækjargata, Fríkirkjuvegur and ends on
Sóleyjargata near Hljómskálagarður
where an outdoor concert will take
place after the parade.
Að gefnu tilefni minnum við á að
ófiðraðir steggir og fjaðralausar
gæsir eru ekki velkomin í gleðigöngu
Hinsegin daga. Við göngum í þágu
mannréttinda og mannvirðingar
og biðjum gæsa- og steggjapartí
vinsamlegast að virða það og finna
sér annan vettvang.

ÚTIHÁTÍÐ Í

HLJÓM
SKÁLA
GARÐI
OUTDOOR CONCERT

AT HLJÓMSKÁLAGARÐUR
PARK

28

Laugardaginn 12. ágúst
eftir gleðigönguna
Saturday 12 August, after the
Pride Parade

Útihátíð Hinsegin daga 2017
verður í Hljómskálagarðinum
í ár. Þar munu koma fram
glæsilegir skemmtikraftar
og litríkar hljómsveitir til að
fagna fjölbreytileikanum
með gleði og söng. Um er
að ræða eina fjölsóttustu
útiskemmtun Íslands, þar

sem allir eru velkomnir
og allir mega syngja með.
Gestum í hjólastólum er
bent á að nýta sér sérstakan
aðgengispall fyrir framan
sviðið. Athugið að takmarkað
pláss er á pallinum og því er
rétt að mæta tímanlega.

Once the Pride Parade has run its course, an outdoor concert
will take place in Hljómskálagarður park. Performers include
well-known Icelandic singers, bands and entertainers. We
invite both Icelandic and foreign Pride participants to join us
for an afternoon of song and spectacle.
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HINSEGIN DAGAR Í REYKJAVÍK 2017

DAGSKRÁ
Þriðjudagur 8. ágúst
Tuesday 8 August

Miðvikudagur 9. ágúst
Wednesday 9 August

Fimmtudagur 10. ágúst
Thursday 10 August

Málum gleðirendur – bls. 11
Let’s paint a rainbow – p. 11
Staðsetning kynnt 7. ágúst
– kl. 12:00 		
Location revealed
7 August – 12:00 p.m.

Trans börn og ungmenni á
Íslandi – bls. 13
Trans children and teens in
Iceland – p. 13
Stúdentakjallarinn – kl. 12:00
The Student Cellar, University of
Iceland – 12:00 p.m.

Kynsegin líf og kynsegin
barátta – bls. 15
Queer life and queer
struggle – p. 15
Stúdentakjallarinn – kl. 12:00
The Student Cellar, University of
Iceland – 12:00 p.m.

Kynvillt Klambratún – bls. 14
Fun and Fairies – p. 14
Klambratún – kl. 17:00
Klambratún park – 5:00 p.m.

HIV, hinsegin fólk og
samfélagsmiðlar – bls. 15
HIV, LGBTQI people and
social media – p. 15
Stúdentakjallarinn – kl. 17:00
The Student Cellar, University of
Iceland – 5:00 p.m.

Náttúruleg ást,
ljósmyndasýning – bls. 11
Natural love, photograph
exhibition – p. 11
Skólavörðustígur við Laugaveg
Skólavörðustígur street at
Laugavegur street
Fjarlægar raddir: Sögur
frá erlendu hinsegin
fólki – bls. 11
Distant Voices: Stories from
foreign LGBT people – p. 11
Stúdentakjallarinn – kl. 17:00
The Student Cellar, University of
Iceland – 5:00 p.m.
George Michael
minningartónleikar – bls. 12
George Michael tribute
concert – p. 12
Kaffi Rósenberg, Klapparstígur
27 – kl. 21:00
Kaffi Rósenberg,
Klappartígur 27 – 9:00 p.m.
Aðgangseyrir: 3500 kr.
/ Pride-passi gildir
Admission: 3500 ISK
/ Pride Pass valid

Hinsegin konur í
tónlist – bls.
13
Queer Icelandic women
in music – p. 13
Stúdentakjallarinn – kl. 18:30
The Student Cellar, University of
Iceland – 6:30 p.m.
Íslensk hinsegin klassík,
tónleikar – bls. 14
Queer Icelandic classic,
concert – p. 14
Iðnó, Vonarstræti 3 – kl. 20:00
Iðnó, Vonarstræti 3 – 8:00 p.m.
Aðgangseyrir: 1500 kr.
/ Pride-passi gildir
Admission: 1500 ISK
/ Pride Pass valid
Paris 05:59: Théo & Hugo,
bíó – bls. 13
Paris 05:59: Théo & Hugo,
film screening – p. 13
Stúdentakjallarinn – kl. 21:30
The Student Cellar, University of
Iceland – 9:30 p.m.

Eurovision, camp og
hommar – bls. 16
Eurovision, camp and
gays – p. 16
Stúdentakjallarinn – kl. 18:30
The Student Cellar, University of
Iceland – 6:30 p.m.
Opnunarhátíð Hinsegin
daga – bls. 17
Opening Ceremony – p. 17
Gamla Bíó,
Ingólfsstræti 2a – kl. 20:00
Gamla Bio theatre,
Ingólfsstræti 2a – 8:00 p.m.
Aðgangseyrir: 2900/3900 kr.
/ Pride-passi gildir
Admission: 2900/3900 ISK
/ Pride Pass valid

REYKJAVIK PRIDE 2017

PROGRAMME

Fleiri viðburðir!
More events!
Kiki queer bar – bls/p. 47
Off Venue – bls/p. 60

Föstudagur 11. ágúst
Friday 11 August

Laugardagur 12. ágúst
Saturday 6 August

Sunnudagur 13. ágúst
Sunday 7 August

Huldukonur: hinsegin kynverund
kvenna í heimildum – bls. 16
Hidden women: sources on queer
female sexuality – p. 16
Stúdentakjallarinn – kl. 12:00
The Student Cellar, University of
Iceland – 12:00 p.m.

Bubblubröns – bls. 24
Bubbly Brunch – p. 24
Iðnó, Vonarstræti 3 – kl. 12:00
Iðnó, Vonarstræti 3 – 12:00 p.m.
Bröns: 3390 / 3890 kr.
Brunch: 3390 / 3890 ISK

AA – Hinsegin hátíðarfundur
AA – Pride meeting, in Icelandic
Tjarnargötu 20 – kl. 13:00
Tjarnargata 20 – 1:00 p.m.

Hýrir húslestrar – bls. 18
QueeReads – p. 18
Stúdentakjallarinn – kl. 17:00
The Student Cellar, University of
Iceland – 5:00 p.m.
Hinsegin bókmenntaganga
– bls. 18
Queer literature walking tour
– p. 18
Borgarbókasafn Reykjavíkur,
Tryggvagata 15 – kl. 19:00
Reykjavik city library, Tryggvagata
15– 7:00 p.m.
Stolt siglir fleyið mitt – bls. 20
Queer Cruise – p. 20
Ægisgarður – kl. 20:30
Old Harbour, Ægisgarður – 8:30 p.m.
Aðgangseyrir: 2500 kr.
Admission: 2500 ISK
Dragsúgur extravaganza –
bls. / p. 22
Iðnó, Vonarstræti 3 – kl. 22:00
Iðnó, Vonarstræti 3 – 10:00 p.m.
Aðgangseyrir: 2500 kr.
/ Pride-passi gildir
Admission: 2500 ISK
/ Pride Pass valid
Landleguball – bls. 23
Shore Leave Dance– p. 23
Kiki, Laugavegi 22 – kl. 22:00
Kiki, Laugavegur 22 – 10:00 p.m.
Aðgangseyrir: 1000 kr.
/ Pride-passi gildir
Admission: 1000 ISK
/ Pride Pass valid
RegnbogaRaf – bls. 23
Queertronic – p. 23
Gaukurinn,
Tryggvagata 22 – kl. 23:00
Gaukurinn bar,
Tryggvagata 22 – 11:00 p.m.
Aðgangseyrir: 1000 kr.
/ Pride-passi gildir
Admission: 1000 ISK / Pride Pass valid

Gleðiganga. Ný
gönguleið – bls. 26-27
Pride Parade.
New route – p. 26-27
Hverfisgata v/Arnarhól
– kl. 14:00 		
Hverfisgata road by Arnarhóll
hill – 2:00 p.m.
Útihátíð í
Hljómskálagarðinum – bls.
28-29
Outdoor Concert at
Hljómskálagarður park – p.
28-29
Að göngu lokinni
After the Pride Parade
Reykjavik Pride Party
– bls. / p. 30
101 Harbor,
Ægisgarður 2 – kl. 23:00
101 Harbor,
Ægisgarður 2 – 11:00 p.m.
Aðgangseyrir: 2500 / 3500 kr.
/ Pride-passi gildir
Admission: 2500 / 3500 ISK
/ Pride Pass valid

Regnbogahátíð
fjölskyldunna – bls. 24
Family rainbow festival – p. 24
Klambratún – kl. 14:00
Klambratún park – 2:00 p.m.
Sundís – bls. 24
Swim(ice) cream – p. 24
Vesturbæjarlaug,
Hofsvallagata – kl. 16:00
Vesturbæjarlaug pool,
Hofsvallagata– 4:00 p.m.
Aðgangseyrir: 1500 kr. / Pridepassi gildir
Admission: 1500 ISK / Pride Pass
valid
The Adventures of Priscilla,
Queen of the Desert, film
screening – bls. / p. 25
Stúdentakjallarinn – kl. 19:00
The Student Cellar, University of
Iceland – 7:00 p.m.

Fred Hersch:

Djass
og

hinsegi
aktívis
SAMTAL VIÐ
DJASSTÓNLISTARMANNINN
FRED HERSCH

Fred Hersch er Bandaríkjamaður, fæddur árið 1955.
Hann kom fyrst fram á sjónarsviðið sem píanóleikari í
slagtogi við trompetleikarann Art Farmer árið 1978 og
hefur síðan þá leikið með mörgum helstu kyndilberum
djassins, t.d. Joe Henderson, Toots Thielemans, Charlie
Haden, Stan Getz, Bill Frisell o.fl. Hann var fyrstur
píanóleikara til að leika einleik sjö kvöld í röð á hinum
fræga klúbbi Village Vanguard í New York. Hersch hefur
fengið tíu Grammy-tilnefningar og er heimsþekktur
fyrir lifandi tónleika, þar sem metnaður er ætíð í
fyrirrúmi og áhersla lögð á að hrífa áheyrandann. Hann
verður með tónleika á Reykavik Jazz festival 12. ágúst
í Hörpu.
Jón Kjartan Ágústsson skráði viðtalið.

in
smi
Hver eru stærstu verkefnin þessa stundina?
Ég er með nokkuð mörg járn í eldinum
þessa stundina. Það helsta er útgáfa áttundu
breiðskífu minnar Open book sem kemur
út 8. september. Nokkrum dögum síðar
kemur út sjálfsævisaga mín, Good things
happen slowly: A life in and out of Jazz. Bæði
verkefnin eru nokkuð persónuleg og fjalla
um uppvöxt minn sem djasslistamanns, sem
samkynhneigðs manns, hvernig það var að
búa í New York seint á áttunda áratugnum,
áskoranir sem ég hef glímt við vegna heilsu
minnar og baráttu mína við fíkn. Ég tel
bókina vera ærlegt uppgjör við líf mitt fram
til dagsins í dag.
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Hvernig var ferlið að skrifa ævisöguna?
Það er frekar flókið að skrifa ævisögu um
sjálfan sig og lýsa ýmsum viðburðum
úr fortíðinni í smáatriðum sem enginn
þekkir til nema ég. Ég var sem betur fer
með samstarfsmann mér til aðstoðar við
uppsetningu bókarinnar og færan ritstjóra
sem tryggði að framvinda hennar yrði
áreynslulaus og læsileg.
Það getur verið sársaukafullt að
endurupplifa vissar minningar úr fortíðinni,
líkt og fyrstu ár alnæmisfaraldursins í New
York þar sem svo margir létu lífið, en ég
hef talað um þá lífsreynslu í mörg ár á
opinberum vettvangi og reynt að ræða
hispurslaust um hvernig það var í raun og

veru að upplifa þetta tímabil. Þannig
má segja að bókin um líf mitt sé rökrétt
framhald af því þar sem sögurnar eru
færðar á blað.
Ritunarferlið hefur gert mér kleift að safna
minningum mínum saman á einn stað og
brúa bilið milli nútíðar og fortíðar. Þegar
ég kom fyrst til New York fyrir fjörutíu
árum var ómögulegt að tengja saman
djasslistamanninn Fred og hommann
Fred enda voru engin fordæmi til staðar
eða fyrirmyndir sem ég gat litið til. Lengi
framan af var lífið því tvískipt. Hægt og
rólega fóru ólíkir þættir tilveru minnar að
samþættast, eftir því sem samfélagið tók
framförum, fram til dagsins í dag þegar
öllum virðist vera sama hver kynhneigð
manns er. En umhverfið var gjörólíkt árið
1977 enda voru þá aðeins átta ár frá því
að Stonewall-uppreisnin átti sér stað.
Hvenær tókstu ákvörðun um að koma úr
skápnum?
Ég kom snemma úr skápnum, 19 ára
gamall, gagnvart vinum og fjölskyldu og
í sjálfu sér kom það fáum á óvart. Það var
ekki fyrr en mörgum árum seinna, árið
1993, að ég kom út opinberlega og það
vakti töluverða athygli í Bandaríkjunum
þar sem ég var á þeim tíma orðinn
landsþekktur djasstónlistarmaður. Það var
þá sem ég tilkynnti að ég væri með HIV,
sem á þeim tíma var dauðadómur, og þá
hófst einnig ferill minn sem aktívisti.

Á Íslandi er tíðni kynsjúkdóma meðal
ungs fólks, sérstaklega karlmanna,
að aukast. Hver er þín sýn á þennan
málaflokk?
Ég tel að fjarlægðin frá
alnæmisfaraldrinum á áttunda og níunda
áratugnum geri fólk blint gagnvart
hættunni sem það leggur sig í ef það er
ekki að verja sjálft sig og aðra. Ef þú ert
einstaklingur sem stundar áhættumikið
kynlíf, til dæmis með örvandi lyfjum,

er tilhneigingin sú að leita í það sem
veitir þér unað án þess að hugsa um
afleiðingar þess fyrir aðra. Fólk þarf
að leita reglulega til læknis og afla sér
þekkingar um hvernig skuli verja sig gegn
kynsjúkdómum.
Er einhverjum vandkvæðum bundið að
samþætta vinnuna sem djasslistamaður
annars vegar og aktívisti hins vegar?
Koma augnablik þar sem þér leiðist að
vera kallaður djasslistamaðurinn sem er
hommi?
Ég lít ekki á mig sem hommann sem
spilar djass eða hinsegin listamann. Ég
er Fred, sem vill svo til að spilar djass,
semur tónlist, er samkynhneigður og
með HIV, nokkurn veginn í þessari röð.
Ég vil ekki líta svo á að ákveðin tónlist sé
hommatónlist eða hinsegin tónlist. Textar
geta fjallað um kynhneigðir en annars
er tónlist sem er spiluð á hljóðfæri án
kynhneigðar; hún er einfaldlega tónlist
sem veitir fólki innblástur.
Muntu spila einhverja ákveðna tegund
af djasstónlist í Reykjavík?
Ég mun spila með hljóðfæraleikurum
sem ég hef starfað með í langan tíma.
Tónverkin sem við spilum eru efni sem
ég hef samið sjálfur ásamt tónlist eftir
aðra djasslistamenn líkt og Thelonious
Monk. Mér er illa við að setja merkimiða á
tónlistina mína en ég myndi lýsa henni sem
skapandi og kraftmikilli tónlist. Tónleikarnir

eru ætlaðir öllum og þótt fólk sé ekki
kunnugt djassi ættu flestir, sem koma með
opnum hug, að geta treyst okkur fyrir að
fara með þá í skemmtilegt ferðalag þar sem
tónlist er sköpuð sérstaklega á staðnum.
List er ekki dægrastytting, líkt og
Hollywood-bíómynd eða reyfari sem þú
gleymir samstundis. Góð listsköpun kallar
á samstarf og þátttöku áhorfenda og góð
list á að hreyfa við fólki þannig það upplifi
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sterkar tilfinningar sem dvelja með því,
vekja spurningar og að sjálfsögðu veita
skemmtun.
Hvað laðar þig að djasstónlist?
Í hvert einasta skipti ertu að skapa nýja
tónlist, með öðrum tónlistarmönnum,
fyrir framan áhorfendur. Djass er
félagsleg upplifun. Hann er ekki tónlist
með stífan ramma, líkt og Chopin eða
Beethoven, heldur upplifun sem er ný og
einstök í hvert skipti.
Hvaða djasslistamanni myndir þú mæla
með fyrir þá sem eru að byrja að hlusta
á djasstónlist?
Ég myndi kynna mér stóru nöfnin: Miles
Davis, Charles Mingus og Duke Ellington.
Sumu fólki finnst gott að kynnast
djassi í gegnum söngvara líkt og Billie
Holiday, Sarah Vaughan og Betty Carter.
Saga djasstónlistar er löng og rík af
áhugaverðum persónum og því er ekki
úr vegi að lesa sér aðeins til um helstu
stefnur og áhrifavalda. Það er til gnægð
af stuttum, auðlesnum bókum sem geta
leiðbeint nýjum djassunnendum. Loks er
besta ráðið að hlusta á það sem manni
líkar best.

Tónleikar Fred Hersch í Reykjavík eru
hluti af Reykjavik Jazz festival og
samstarfsverkefni hátíðarinnar og
Hinsegin daga. Tónleikarnir fara fram í
Eldborg í Hörpu, laugardaginn 12. ágúst
kl. 20:30. Auk þess að spila tónlist mun
Hersch ræða um reynslu sína af því að
vera hinsegin djasstónlistarmaður en
hann er ötull tals- og stuðningsmaður
HIV-samtaka vestanhafs. Spjallið fer fram
í Hörpu klukkan 17:00, nánari upplýsingar
á reykjavikjazz.is og Reykjavik Pride Off
Venue dagskrá. Handhafar Pride-passa
fá 20% afslátt á Eldborgartónleikana í
miðasölu Hörpu.

All the most es
exciting plac
in Iceland!

BSÍ Bus Terminal • 101 Reykjavík •

+354 580 5400 • main@re.is • www.re.is

KAUPFÉLAG
HINSEGIN
DAGA
PRIDE STORE & SERVICE CENTER
Í húsnæði Samtakanna ’78 við Suðurgötu 3.
At Suðurgata 3.

Kaupfélagið er opið:
Dagana 7.–11. ágúst kl. 12:00–20:00
Laugardaginn 12. ágúst kl. 10:00–13:00
The Pride Service Center is open:
7–11 August from 12 p.m. to 8 p.m.
Saturday 12 August from 10 a.m. to 1 p.m.
Pride-passinn, aðgöngumiðar og litríkasta vöruúrvalið!
We offer everything you need for the pride festivities!

Til hamingju
með daginn!
Siðmennt styður opið, víðsýnt
og fjölbreytt samfélag.

Félag siðrænna húmanista á Íslandi | sidmennt.is

ENNEMM / SÍA / NM82263

í gleðina
Öll með Strætó! Við fögnum
fjölbreytileikanum og hvetjum
um leið gesti Hinsegin daga til
að nýta sér vistvænar samgöngur
á leiðinni í gleðina.
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SAMTAL VIÐ PRJÓNARANN OG
PRJÓNAHÖNNUÐINN STEPHEN WEST

„Prjón er
þráhyggjan
mín“
Stephen West er fæddur og
uppalinn í Tulsa í Oklahoma í
Bandaríkjunum. Hann lærði
dans í Illinois en prjónaskapur
átti eftir að taka yfir líf hans
og hann er nú orðinn þekktur
fyrir að skapa nýstárleg
mynstur sem hafa vakið
mikla athygli. Hönnun hans
hefur birst á forsíðum virtra
prjónablaða og í framhaldi af
því hefur hann gefið út bækur
með eigin prjónamynstrum.
Hönnunin er stílhrein og litrík
og þúsundir prjónara um allan
heim hafa endurgert flíkur
eftir hann. Stephen hefur
kennt prjón víða um heim,
þar á meðal á Íslandi sem
hann heimsækir oft en hann
hefur t.a.m. haldið fyrirlestra í
Myndlistarskóla Reykjavíkur.
Bjarndís Helga Tómasdóttir
tók viðtalið.
Ljósmyndir: Grace Duval

Byrjum á byrjuninni – hvaðan ertu og
hvar ólstu upp?
Ég er frá Oklahoma í Bandaríkjunum,
fæddur og flúinn. Ég ólst upp í
miðvesturríkjunum á meðan skólagöngu
minni stóð en flutti til Amsterdam
þegar ég var 21 árs til þess að læra
dans í listaskóla þar. Það er gríðarlegur
menningarmunur milli Oklahoma og
Evrópu og breytingin frá lífsstílnum í
miðríkjum Bandaríkjanna var mikill. Ég
elska að hjóla og geta stokkið upp í lest
til nýrra borga til að fá litríkan innblástur
í prjónalíf mitt. Ég lærði að prjóna í
Tulsa en það var fyrst í Amsterdam að
prjónið fór að taka yfir líf mitt og ég hef
prjónað nánast daglega síðan eða í tólf ár.
Stundum prjóna ég allan daginn. Prjón er
þráhyggjan mín.
Þú fórst að próna frekar ungur en
prjón hefur alla jafna verið mjög tengt
við kvenleika og oft er sagt að það séu
„bara konur sem prjóna“. Hafði þessi
ástríða einhver áhrif á þig félagslega?
Ég var alltaf skrítinn og skapandi, líka
áður en ég fór að prjóna. Ég var á fullu
í dans- og söngleikjastarfi í skóla og
tilheyrði mjög skapandi vinahóp. Við
vorum öll skrítin og litrík saman. Ég hef
líka verið heppinn. Mamma hvatti mig
alltaf til að vera listrænn og skapandi. Hún
er menntuð í klassískum söng og pabbi
er klassískur píanóleikari. Ég fékk því ekki
mikið neikvætt viðmót. Það voru líka
um 4000 nemendur í skólanum mínum
þannig að allir voru frekar uppteknir af
sínum eigin vinahópum og áhugamálum.
Svo hef ég líka alltaf verið svakalega
hávaxinn þannig að ég var ekki auðvelt
skotmark fyrir stríðni.
Það er svo sannarlega eitt af þínum
aðaleinkennum sem hönnuður

hvað þú ert litaglaður en þegar ég
skoðaði hönnun þína á ravelry.com
(samfélagsmiðill fyrir áhugafólk um
prjónaskap) er greinilegt að það hefur
ekki alltaf verið svo.
Já, ég var bæði grófari og jarðbundnari
áður en ég flutti til Amsterdam. Ég hef
alltaf verið hrifinn af litum en ég var
aðeins varfærnari í prjóni og hönnun
þegar ég var yngri. Það má með sanni
segja að með auknum þroska hafi ég
náð að losa um höftin, opna á litadýrðina
innra með mér og uppgötva hvað felst í
mínum eigin stíl. Flutningarnir til Evrópu
breyttu ótrúlega miklu fyrir mig. Ég
held að bandarísk menning hafi haft
ómeðvituð áhrif á mig og látið mig hugsa
sem svo að ég mætti ekki vera of litríkur
og áberandi. Aðgengi að mismunandi
menningarheimum mótaði mig að því
leyti að ég er orðinn mun hugrakkari í
minni hönnun.
Finnur þú mikinn mun á viðtökunum
sem þú færð eftir því hvort þú ert í
Bandaríkjunum eða í Evrópu?
Prjónarar eru mjög mismunandi eftir
svæðum. Í mörgum löndum elskar
fólk bjarta liti og hefur djúpt innsæi
þegar kemur að tilraunastarfsemi með
blæbrigði. Í Bandaríkjunum vill fólk oftast
vita af hverju ég nota svona djarfa liti og
hvað sé hentugt við þannig hönnun. Hins
vegar virðist fólk í Amsterdam og á Íslandi
vera almennt afslappaðra og kippa sér
minna upp við óvenjulega hönnun.
Fyrstu myndatökurnar mínar sem fengu
einhverja athygli að ráði voru hlutlausari,
með appelsínugulum, bláum og gráum
tónum. Eftir því sem ég þroskaðist byrjaði
ég að nota bjartari litasamsetningar og
skemmtilegri förðun. Ég fékk mikið af
neikvæðri athygli á netinu þegar ég færði
mig yfir í litríka ljósmyndun sem jaðrar við
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fantasíu en nú býst fólk við þessu af mér
og ef ég kæmi allt í einu með drapplitaða
línu af prjónuðum flíkum myndu allir fríka
út.
Þú hefur varið talsverðum tíma á
Íslandi að undanförnu. Er það grófa
íslenska ullin eða viðhorf Íslendinga til
litagleðinnar sem heillar þig?
Ég hef prjónað mikið með lopa en núna
vinn ég mest með handlitaða merínóull.
Ég elska Ísland af því að það er lítið og
kyrrlátt. Hér er rými fyrir mig til að vera ég
sjálfur, hvernig sem mér líður.
Segðu okkur endilega frekar frá
ást þinni á landinu. Við elskum
„Íslandsvini“!
Ég elska kettina! Og kindurnar,
auðvitað. Ég elska að synda og ég
elska hveralaugar. Landslagið hér er
yfirþyrmandi fallegt. Ég ólst upp langt
frá opnu hafi og fjöllum, svo Ísland er
eins og draumur. Ég fæ alltaf bestu
hugmyndirnar mínar á Íslandi og mikið
af uppáhaldshönnuninni minni, líkt
og Swants (peysu-buxur) og YouTubemyndbönd sem ég hef tekið upp eru
innblásin af landinu.
Það er svo indæl tilfinning á Íslandi, svo
mikið pláss, og mér líður eins og allt sé
mögulegt. Þess vegna kem ég aftur og aftur
og í hvert skipti hitti ég frábæra prjónara
héðan og eignast fleiri skapandi vini.
Stíllinn þinn vekur talsverða athygli
og þú ert orðinn vinsæll hönnuður og
þekktur í Bandaríkjunum. Er auðveldara
að vera þú sjálfur fjarri heimahögum?
Já, það er auðveldara að vera nafnlaus
í öðrum löndum. Stundum er athygli
frábær en stundum líður manni eins og
sýningardýri. Þótt stíllinn minn sé bæði
áberandi og litríkur er ég sjálfur mjög
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rólegur og þögull. Ég vinn oftast einn.
Í dag er ég mjög hrifinn af því að leika
mér með ólíkar litasamsetningar en
litunartækni er farin að snúast miklu
meira um djúpa liti og skvettutækni í
litunarferlinu. Ég elska það!
Ertu meðvitað að storka staðalímyndum
um kynin með því að vera karlmaður
sem prjónar og hannar litríkar flíkur?
Hönnunin mín er sannarlega hýr og
kvenleg en það er ekki gert meðvitað
eða í ákveðnum tilgangi. Ég reyni bara
að vera ég sjálfur; að skapa fallega hluti
sem ég myndi vilja klæðast. Fæstir
karlmenn myndu klæðast flíkunum

mínum en sjálfur hef ég alltaf verið mjög
kynlaus í hönnuninni minni. Mér finnst
gaman að leika mér með rýmið milli
kynjanna. Hönnunin mín er oft blanda af
karlmannlegum og kvenlegum þáttum
en ég hanna aldrei með einhverja hugsun
um hverju karlmaður eða kona myndi
klæðast. Ég hugsa meira rýmistengt og
leik mér með hlutföll, áferð og liti. Þetta er
allt skemmtilegur leikur.
Er mikið af sjálfum þér í hönnuninni
þinni?
Algjörlega. Prjón og hönnun hefur alltaf
endurspeglað mig og hvar ég er staddur í
lífinu. Sífellt að breytast, leika mér, leita að
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hamingjunni og tengjast fólki sem veitir
mér innblástur í prjóni.
Hvað er svo framundan?
Ég er alltaf að vinna að nýrri hönnun og
myndböndum og fljótlega munið þig
sjá nýtt tónlistarmyndband frá mér sem
var tekið upp á Íslandi. Það er blanda
af Íslandi, Cher og Westknits. Ég á búð í
Amsterdam, www.stephenandpenelopy.
com, og ég stefni að því að vera með
fullt af nýju efni til sölu í sumar. Svo getið
þið svipast um eftir litríkum, hávöxnum
prjónara á Íslandi í júlí og ágúst!

Viðtal við listakonuna
Toru Victoriu Stiefel
Listakonan Tora Victoria
Stiefel er trans aktívisti og
listmálari. Hún fæddist í
Vesturbæ Reykjavíkur á
sjöunda áratug síðustu
aldar og hefur alla tíð
stundað listsköpun af
einhverju tagi. Hún tók
þátt í dagskrá Hinsegin
daga 2016 með sýningunni
Umbreytingu sem snerti
á hinsegin upplifun og
kynvitund.
Jón Kjartan Ágústsson
tók viðtalið.
Ljósmyndir: Reynald Alaguiry

Byrjum á byrjuninni. Hvar ólstu upp?
Ég ólst upp í Vesturbænum í Reykjavíkur.
Á heimasíðu þinni kemur fram að þú
sért listamaður, trans, heimspekingur,
hagfræðingur og skáld. Hvernig titlar þú
þig?
Ég er fyrst og fremst listamaður og hef
alltaf verið skapandi. Sem krakki var ég
alltaf teiknandi og snemma fór ég að
læra á hljóðfæri. Fyrst lærði ég á gítar og
síðan var ég í skólahljómsveit Melaskóla
megnið af tímanum sem ég var þar. Á
unglingsárunum fór ég að læra á bassa
og stofnaði síðan pönkhljómsveitina
Trúðinn. Ég er einnig leikarabarn og ólst
hálfpartinn upp í Þjóðleikhúsinu þar sem
mamma var leikkona í 36 ár. Auðvitað
var mér slengt upp á svið í alls kyns
aukahlutverk, bæði í barnaleikritum og í
„fullorðins“ uppfærslum. Þannig að list
og sköpun hefur alltaf verið aðalatriði hjá
mér.
Að segja að ég sé heimspekingur er
aðeins of mikið í lagt. Ég fór í Myndlistaog handíðaskóla Íslands strax eftir
stúdentspróf frá Menntaskólanum við

Hamrahlíð en hætti eftir fyrsta árið. Tíminn
var ekki réttur fyrir mig. Persónulega var
þetta átakatími hjá mér. Ég hafði ekki
viðurkennt það fyrir umheiminum, og
varla fyrir sjálfri mér, að ég væri trans.
Auðvitað gat ég ekki annað á endanum
en sem ung manneskja vildi ég bara
vera „normal“. Því stofnaði ég fjölskyldu,
eignaðist barn og gifti mig. En að lifa
lífi í blekkingu gengur ekki upp. Því
sprakk allt í loft upp í kringum mig. Ég
skildi við eiginkonuna og fór í þveröfuga
átt við það sem hjarta mitt sagði mér.
Heimspekinámið í Háskóla Íslands var
einfaldlega liður í því að reyna að finna
sjálfa mig, sættast og fá einhvers konar
botn í þessa tilveru. Á þessum tíma hófst
líka skipuleg leit á sviði andlegra fræða.
Jóga hafði alltaf átt hug minn en á þessum
árum fór ég „hring“ í trúarbragðaleit: að
búddisma, kristni og alls kyns andlegum
fræðum.
Milli tvítugs og þrítugs starfaði ég fyrst og
fremst sem listamaður og hélt fjölmargar
sýningar, bæði einkasýningar og
samsýningar. Ég tók þátt í að setja á stofn
sjálfstæða listahátíð í Reykjavík ásamt
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öðru skemmtilegu listafólki – en ég var
enn í skápnum og það var að verða meira
og meira þrúgandi. Sem leið út úr þeirri
meinloku ákvað ég að flytjast búferlum til
Danmerkur árið 1998. Það er gott að hafa
það í huga, fyrir unga fólkið sérstaklega,
að á þeim árum sem ég var að alast upp
var ekkert talað um trans fólk í Reykjavík
eða hvað það er að vera trans. Nánast allt
sem snéri að transmálefnum var litað af
vanþekkingu og háði. Anna Kristjáns kom
fram á sjónarsviðið á þessum árum. Hún
var opin með allt sitt ferli og sína persónu
og hún var mér mikil hvatning.
Í Danmörku gat ég byrjað að koma
út úr skápnum, falið mig í fjöldanum
á ókunnum stað. Það að ég fór í
viðskiptanám í Danmörku var í raun
tilviljun fremur en nokkuð annað. Það var
kannski hluti af því að lifa tvöföldu lífi –
mínu eigin lífi og svo því sem ég vildi sýna
öðrum. Ég setti því dæmið svona upp:
opinberlega er ég viðskiptafræðingur (í
raun hef ég titilinn markaðshagfræðingur)
og á bara nokkuð venjulegt líf en eftir að
ég stimpla mig út úr vinnunni og kem
heim fæ ÉG að vera ég og blómstra, vera

og skapa list.
Og í dag segist ég vera skáld – myndskáld,
sem er einhvern veginn frjálsara en að
segjast vera listamaður, því ég skálda
myndir.
Leikhúsumhverfi hljómar eins og
fullkomin umgjörð fyrir upprennandi
listamann?
Leikhúsið gaf mér vissulega veglegt
veganesti fyrir framtíðina. Að fá að
kynnast öllu því frábæra listafólki sem
ég kynntist í uppeldinu var gefandi og
jú – örugglega eitthvað sem gaf mér
sjálfstraust og ákveðna sýn sem ég hef
fylgt síðan.
Kannski má segja að sú reynsla hafi
nýst mér best áður en ég kom út úr
skápnum, því þá lék ég rulluna mína
óaðfinnanlega. Þegar ég var yngri faldi
ég það hver ég var ákaflega vel og „lék“
ákveðið hlutverk fyrir umheiminn. Það
var ekki góður tími og mér leið ákaflega
illa en þetta voru ákveðin varnarviðbrögð
og leikhæfileikarnir komu vissulega að
góðum notum. Minn þroski kom eiginlega
fyrst með þeirri ákvörðun að hætta að
leika og leyfa mér að vera ég – það var
þroskaskref og þá fyrst má segja að ég
hafi byrjað að feta leiðina að hamingju og
þroska.
Hjónaskilnaðir geta valdið
einstaklingum og fjölskyldum þeirra
mikilli vanlíðan og streitu. Að þurfa
samtímis að takast á við nýja trans
sjálfsmynd hljómar nánast ógerlegt.
Hvar fannstu styrkinn og hugrekkið til
að takast á við þessar áskoranir?
Ég kom ekki út sem trans fyrr en rúmum
áratug eftir að ég skildi. Ég var í nokkrum
samböndum milli þess og áður en ég kom
út úr skápnum. Aldrei sagði ég mínum
kærustum frá því að ég væri trans í byrjun.
Það kom vissulega oftast í ljós þegar á
leið og oftar en ekki varð það til þess að
samböndin brustu – það er ekki hægt
að byggja sambönd á lygi, maður verður
að koma til dyranna eins og maður er
klæddur.
Það var svo meðvituð ákvörðun að vera
ein þegar ég var að takast á við það að
koma út úr skápnum. Þegar maður tekst
á við slíkt, hvort sem maður er trans,
samkynhneigð eða eitthvað annað,
þá hefur maður ekki mikið pláss fyrir
aðra manneskju í sínu lífi. Það gengur
einfaldlega of mikið á í sálinni.
Hjá mér var ákvörðunin um að koma
út langt í frá einhver skyndiákvörðun.
Ég hafði velt henni fyrir mér í áratugi.
Oftast fengið þá niðurstöðu að halda
mig inni í skápnum og eiga það einungis

með sjálfri mér hver ég væri. En það
varð stöðugt meira þrúgandi og að
lokum var það mikill léttir að ákveða að
viðurkenna hver ég væri og vera opin
með það. Það má kannski segja að það
kalli á ákveðið hugrekki en léttirinn er
svo mikill að það yfirtekur allt. Jú, maður
missir vini og ákveðnir aðilar hætta að
yrða á mann, sumir missa virðingu fyrir
manni og það eru aðrar áskoranir eins og
varðandi atvinnumöguleika og hvernig
fólk kemur almennt fram við mann en
ég hef alltaf skrifað það á fordóma og
vanþekkingu. Þeir aðilar sem hafa sagt
skilið við mig vegna þess að ég er trans
eru einstaklingar sem ég sakna ekki í dag.
En ef það er eitthvað öðru fremur sem
hefur gefið mér styrk þá er það móðir mín
sem alltaf hefur staðið við hlið mér og
stutt mig þegar ég þurfti hvað mest á að
halda og svo er það auðvitað listin – það
hefur verið í gegnum listina sem ég hef
fengið ómældan styrk og sjálfstraust til að
takast á við líf mitt. Sýningin síðasta sumar
á Hinsegin dögum var mikilvægur hlekkur
í því.
Var einhver ákveðinn tímapunktur þar
sem þú sagðir við sjálfa þig: „Núna er ég
orðin starfandi listamaður!“
Eftir að sambúð minni lauk ákvað ég að
gerast listamaður og hef haldið mig við
það síðan. Viðurkenning hefur síðan verið
eitthvað sem ég – og aðrir listamenn –
verð að berjast fyrir með því að vinna
einfaldlega. Það eru verkin sem tala. En
það skal sagt hér að þegar ég hóf nám
við Listaháskóla Íslands árið 2015 varð
enn ein hugarfarsbreytingin hjá mér. LHÍ
er á margan hátt betri skóli en forverinn
MHÍ var. Í MHÍ var verið að draga úr
nemendum og allt var þar í gamaldags
skorðum. Í LHÍ eru nemendur hvattir til
að skapa og koma sér á framfæri frá fyrsta
degi og þeim sagt að með því að gerast
nemendur við LHÍ séu þeir þar með orðnir
listamenn.
Eftir að hafa velt listamannshugtakinu
fyrir mér alla mína ævi hef ég komist á þá
skoðun að Listamaðurinn sé „erkitýpa“ –
maður fæðist einfaldlega þannig (svona
líkt og það að vera trans). Margir reyna
að berjast gegn því með miður góðum
árangri en blómlegt og hamingjusamt líf
fæst einungis með því að viðurkenna hver
og hvað maður er og fylgja því.
Hverjir eru áhrifavaldar þínir?
Áhrifavaldarnir koma víða að. Ef við
höldum okkur við myndlist þá hefur það
breyst í gegnum tíðina hverjir hafa verið
mestu áhrifavaldarnir. Erró var mér mikil
uppspretta sem krakki. Hans líf var, og
er, mér mikill innblástur sem og auðvitað
Kjarval. Síðar varð Sigurður Guðmundsson
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mér mikill innblástur og er enn. Sama
má segja um Ólaf Elíasson. Þegar Odd
Nerdrum fluttist til Íslands varð hann mér
mikil fyrirmynd. Og auðvitað Andy Warhol.
En í dag eru það Marchel Duchamp og
Bill Viola. En þetta eru bara svona nokkur
dæmi – í rauninni fæ ég innblástur nánast
hvaðan sem verða vill.
Þú hélst sýningu á Hinsegin dögum 2016
sem var titluð Umbreyting. Hver var
tilurð sýningarinnar og efnistök?
Já, þetta var mér afar mikilvæg sýning.
Hún hafði verið að gerjast í sál minni lengi.
Titillinn vísar til þeirrar umbreytingar sem
ég hef gengið í gegnum sem auðvitað
er lituð af því að vera trans; í felum fyrstu
þrjátíu ár ævinnar og svo opin í dag.
Þegar ég var að koma út úr skápnum – ég
man þetta eins og það hefði gerst í gær
– settist ég fyrir framan tölvuna og skráði
hikandi inn leitarorðið „transvestite“.
Niðurstaðan var með hreinum ólíkindum.
Fleiri hundruð þúsund niðurstöður! Ég var
ekki lengur ein í heiminum, við vorum svo
mörg. Internetið er magnað fyrirbæri. Nú
gat ég fræðst og það sem meira var, ég
gat sett mig í samband við annað trans
fólk.
En fljótlega þegar maður fer í
rannsóknarvinnu á trans fólki poppa
upp pornósíður. Það kom í ljós að trans
fólk, sérstaklega M2F (konur sem fæðast í
karllíkama en fara í kynleiðréttingu), hefur
sérstaka kategóríu í pornóheiminum sem
oft er kölluð „shemale“ eða „ladyboy“.
Það sem sló mig sérstaklega við þessa
uppgötvun var að þarna voru á ferð
gullfallegar konur, sexí og sláandi – með
typpi. Ég fann viðtöl við sumar þessara
kvenna þar sem þær voru að lýsa lífi sínu
og starfi. Það sem ég hjó hvað mest eftir
var að þær voru undantekningalaust
sáttar við líkama sinn. Auðvitað hafa
þær gengið í gegnum hormónameðferð
og einhverjar lýtaaðgerðir en kynfærin
voru engin skömm. Oft töluðu þær um
að þær hefðu „lady-stick“, „big-clit“ eða
einfaldlega „dick“. Hér voru einfaldlega
konur á ferðinni sem höfðu typpi og voru
bara stoltar af því.
Í framhaldinu fór ég svo í rannsóknarvinnu
á „þriðja-kyninu“ sem er mun algengara í
samfélagslegu samhengi en maður gæti
haldið hafandi alist upp á litla Íslandi.
Þegar ég svo flyst aftur til Íslands í byrjun
aldarinnar set ég mig í samband við lítið
nýstofnað félag á Íslandi sem hét, og
heitir, Trans Ísland. Það var svona lítill
hópur, aðallega M2F, sem var hugsaður
sem stuðnings- og hagsmunahópur
þeirra sem hugðust fara í það sem
seinna var farið að kalla kynleiðréttingu.
En það sem sló mig hvað mest eftir að
ég fór að starfa með þessum hópi var

einfeldnin varðandi transmálefni. Þetta
var svo „svart-hvítt“. Annaðhvort var
málið að fara í kynleiðréttingu, og þá í
skurðaðgerð á kynfærunum, eða þú varst
„bara“ transvestite – svona hobbí fígúra.
Ég fór að aggítera fyrir því að málið væri
ekki svona einfalt og talaði mikið fyrir því
að um væri að ræða litróf þar sem allur
skalinn væri undir.
Þegar ég svo var kosin formaður félagsins
átti ég nokkur samskipti við þá nýstofnað
teymi Landspítalans sem hafði með
málefni trans fólks að gera. Hafa ber í
huga að á þessum árum var enn verið
að tala um trans í samhengi geðrænna
sjúkdómsskilgreininga. Það sem
aðallega skiptir máli í þessu samhengi er
skilgreining Landspítalateymisins á því
hvað það væri að vera trans. Hún gekk
í stórum dráttum út á að ef manneskja
fyrirliti kynfæri sín, gæti ekki horft á þau
og hataði þau, þá væri viðkomandi trans
og ætti þar með rétt á aðstoð kerfisins. Í
ljósi minna rannsókna og eigin vitundar
gekk þetta einfaldlega ekki upp. Ég var
sannfærð um að oft væri verið að þvinga
einstaklinga í aðgerð sem myndi ekki
leiða til lausnar fyrir þá.
Hafandi fæðst með typpi og verandi
listamaður fór ég auðvitað að rannsaka
þetta líffæri. Ég fór að teikna typpi og
mála, rétt eins og listamaður rannsakar
fjölda annarra fyrirbæra. Ég hóf ítarlega
skoðun á þessum líkamshluta, sem
auðvitað var viðleitni til að sættast við
sjálfa mig sem „typpa-veru“. Ég vildi
sýna að konur gætu verið fallegar og
eðlilegar, jafnvel með typpi og það væri
í rauninni alveg sjálfsagt. Ég setti þetta
upp í listrænu samhengi: „konur með
typpi“. Þetta varð því ákaflega persónuleg
sýning og ég gat ekki séð hana fyrir mér
á neinum öðrum stað en í samhengi
Hinsegin daga, því hinsegin samfélagið
á Íslandi hefur átt hvað stærstan þátt í
því að ég hef getað sæst við sjálfa mig
og lifað því lífi sem mér er mikilvægt og
nauðsynlegt.
Finnst þér umhverfi trans fólks á Íslandi
í dag ennþá einkennast af svart-hvítum
viðhorfum?
Það hefur margt gerst í málefnum trans
fólks, ekki bara á Íslandi. Það virðist vera
mikil vitundarvakning og þekking og
umburðarlyndi hefur aukist til muna
bara í minni tíð. Hér á Íslandi hefur
viðhorfið breyst mikið, ekki síst þegar
kemur að fagfólki sem sér um málefni
trans fólks á vegum Landspítalans. Það
hafa svo sannarlega bæst við gráir tónar
í umræðuna og við höfum þokast langt
áleiðis. Viðhorfið er í raun allt annað og
betra nú en t.d. þegar ég var að koma út
fyrir tuttugu árum.

Í lýsingu á sýningunni sagði meðal
annars að hinsegin myndlist væri á
mörkum þess að teljast sæmileg, hvað
þá fyrir alla! Hvað áttirðu við með þessu?
Ég held að hinsegin myndlist geti verið
fyrir alla, hvað svo sem það er, en í okkar
samfélagi í dag er myndræn framsetning á
kynfærum ekki fyrir alla. Sérstaklega þykir
það ósæmandi fyrir börn. Hvort það er
gott eða slæmt skal ósagt látið. En ég get
allavega sagt að þeir foreldrar sem komu
með börn sín á sýninguna sendu þau strax
út og vildu ekki láta þau sjá verkin. Það
sem ég meinti var að þessi sýning væri
einungis fyrir þá sem væru vaxnir upp úr
því að sjá eitthvað „ljótt“ og „ósæmilegt“
við kynfæri og ég vildi ekki troða þessum
verkum upp á fólk sem ekki vildi sjá þau.
Viðfangsefni myndverka þinna er oft kyn
og hvað aðskilur kynin. Við fyrstu sýn
eru mannslíkamar einnig áberandi. Er
þetta leið fyrir þig til að tjá hugsanir sem
annars væri erfitt að tjá með orðum?
Klárlega. Ég hef oft rætt um það uppi í
Listaháskóla að ég valdi myndlist sem
minn tjáningarmáta vegna þess að ég á
betra með að tjá mig með myndum en
orðum. Myndir segja líka meira eins og
orðatiltækið segir – myndir segja meira
en þúsund orð. Myndmál er al-mannlegt,
alþjóðlegt, og eins og allir vita sem tala
fleiri en eitt tungumál er oft ekki hægt
að segja ákveðna hluti á einu tungumáli
sem hægt er að tjá með öðru. Myndmálið
getur sagt svo miklu meira og nákvæmar
en orðin ein. Orð ná einfaldlega ekki yfir
allt. Þess vegna erum við t.d. stöðugt að
búa til nýyrði, ekki síst þegar kemur að
trans tilveru. Slík tilvera hefur ekki verið
viðurkennd á Íslandi til þessa og þ.a.l.
skortir orð og orðræðu um það.
Hinsegin listamenn eru oft stimplaðir
sem slíkir og umræða um þá snýst
oft, og kannski aðallega, um hinsegin
sjálfsmynd þeirra. Rekast einhvern
tímann saman innra með þér þau
sjónarmið að vilja annars vegar deila
reynslu þinni í gegnum listsköpun og
hins vegar ósk um að trans reynsla þín sé
ekki það eina sem fjallað er um?
Hér er ég til dæmis í viðtali – en
væntanlega ekki fyrst og fremst sem
listamaður heldur sem trans eða translistamaður. Oft hefur það reynst mér
þungbært að vera listamaður og vilja
tala um list mína sem slíka en umræðan
fer oft út í að ræða um mig sem trans og
þá reynslu. Ég reyni yfirleitt ekki að stýra
þeirri umræðu, leyfi henni bara að renna
áfram. Það er mér líka mikilvægt að ræða
trans málefni. Ég hef verið talsmaður
trans fólks og er stolt af því. Umræðan er
nauðsynleg og ég hef oft óskað þess að
einhver eins og ég hefði tekið af skarið fyrr
svo að ég hefði notið þess að alast upp
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sem venjuleg manneskja í samfélaginu
þrátt fyrir að vera trans. Það hefur verið
mitt markmið með því að tala opinskátt
um mig sem trans að skapa þá tilveru fyrir
þau sem á eftir mér koma.
En að vera trans og vera listamaður er
tvennt. Þetta er eins og að vera rauðhærð
og vera læknir. Auðvitað er hvort tveggja
óaðskiljanlegur hluti af tilverunni en
eitt hefur í raun ekkert með hitt að
gera. Á einhvern hátt endurspeglast líf
listamannsins alltaf í listsköpuninni en
ég fjalla að sjálfsögðu um margt annað
og meira en að vera trans. Listin var mér
ómetanleg aðstoð við að sættast við
mig sem manneskju, og já, sem trans
manneskju, í baráttunni við að vera í
afneitun og í skápnum. Ég nota listina
til að komast frá hinu og þessu og til
að komast til botns í hlutunum. Ég hef
þ.a.l. fjallað talsvert um tilveru trans
manneskjunnar í minni list en fyrst og
fremst fjalla ég um lífið eins og það kemur
mér fyrir sjónir. Núna fjallar mín list fremur
um almennar mannlegar tilfinningar og
upplifun.
Undanfarna tólf mánuði hafa tvær
fréttir skapað feiknamiklar umræður
um stöðu íslenskrar myndlistar og
listamanna á Íslandi, annars vegar salan
á Ásmundarsal Listasafns ASÍ og hins
vegar kaup og kjör listamanna sem setja
upp sýningar á opinberum listasöfnum.
Sem starfandi listamaður, hver er þín sýn
á þennan málaflokk?
Mér þykir, eins og flestum
myndlistarmönnum, mikil eftirsjá af
Ásmundarsal. Rýmið var frábært sem
og staðsetningin og Ásmundarsalur
hefur verið mikilvægur vettvangur fyrir
íslenska myndlist í áratugi. Við vonuðumst
mörg til þess að hægt væri að halda
áfram myndlistarstarfsemi þar en nú
hefur Marshallhúsið verið opnað með
Kling og Bang og Nýlistasafninu og því
ber svo sannarlega að fagna. Nýir tímar
og nýr vettvangur. Það eru spennandi
tímar framundan og ég held að það sé
bara gott að vera ungur og upprennandi
myndlistarmaður í dag. Ísland er í tísku
og umheimurinn hefur tekið eftir því að
hér er kraumandi sköpunargáfa nánast
alls staðar og þá er sama hvort um ræðir
myndlist, ritlist, tónlist, kvikmyndalist eða
annað.
Varðandi hugmyndir um laun til
handa listafólki þegar það vinnur að
sýningarhaldi þá sé ég það sem mjög
jákvætt skref. Það er jú þannig að þegar
unnið er að slíkum viðburðum þá fá
flestallir laun fyrir sína vinnu nema oftast
nær myndlistarmennirnir sjálfir og það er
ekki sanngjarnt. Myndlistin er jú það sem
fólk er að koma til að sjá.

Hvaða ráð myndir þú gefa ungu fólki
sem hefur áhuga á listum og listsköpun?
Alltaf þessi klassík: fylgja hjartanu og ekki
láta neitt koma í veg fyrir það. Ekki reyna
að þóknast öðrum, gerðu það sem þú vilt.
Þetta er þitt líf og þú átt bara þetta eina
líf. Þú ert hér til að upplifa til fulls og eina
skylda þín er að finna hamingjuna.

Að lokum, hvað er næst á dagskrá hjá
þér?
Næst á dagskrá hjá mér er að klára
BA-gráðuna frá Listaháskóla Íslands
og svo er stefnan sett á meistaragráðu
í framhaldinu. Ég er einnig að vinna
að spennandi verkefni varðandi
ferðaþjónustu fyrir hinsegin fólk. Það er
allt í startholunum svo best er að segja
ekki of mikið en það mun væntanlega
taka stóran hluta af mínum tíma. Síðan
hef ég verið að vinna að bók sem byggð
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er á reynslu minni í allnokkurn tíma og
ég hlakka til að geta einbeitt mér að því
verkefni þegar tækifæri gefst. Og svo
er innst í skúffunni tónlistarsköpun. Ég
auglýsti á Hinseginspjallinu á Facebook
eftir fólki til að stofna hinsegin hljómsveit
og það voru margir til í tuskið – það er
ekki loku fyrir það skotið að ég muni setja
það af stað í vetur. Og að lokum hef ég
alltaf ætlað mér að stofna listamannarekið
gallerí, sem er eitthvað sem ég klárlega
geri þegar réttu aðstæðurnar skapast.

Alvöru bókabúð og miklu meira
Fylgið okkur á Facebook og Instagram #boksalastudenta
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SAFNINU
Þegar bókasafn Samtakanna
‘78 var lagt niður árið 2014 tók
Borgarbókasafnið við hluta
af safnkostinum, aðallega
erlendum skáldsögum. Frá
upphafi var gengið út frá
því að halda áfram þeirri
uppbyggingu sem Samtökin
höfðu staðið fyrir með því
að bæta við nýju efni og
halda áfram að bjóða upp á
fjölbreyttan safnkost hinsegin
bókmennta. Sérstök áhersla
hefur verið lögð á að fá inn
bækur fyrir yngri lesendur,
ungmenni og börn, auk
þess sem sjálfsævisögur og
bækur hinsegin fólks utan
Vesturlanda koma nú út í
auknum mæli. Samhliða þessu
eru klassísk rit að sjálfsögðu í
hávegum höfð.
Eftir nokkrar bollaleggingar
var ákveðið að halda
Samtakasafninu sér til
að auðvelda aðgengi
að bókunum en þá kom
strax upp vandamál: nýju
ungmennabækurnar eru svo
eftirsóttar að það hafa orðið

átök um þær milli deilda.
Ungmennadeildin hefur því
fengið nokkrar ‚að láni‘, enda
ljóst að hinsegin málefni
eru mikið til umræðu og
vekja áhuga ungra lesenda.
Sem dæmi um vinsælar
og áhugaverðar bækur má
nefna skáldsögur eftir David
Levithan og Malinda Lo, bók
Lisu Williamson, The Art of
Being Normal, og skáldsögur
um intersex, eins og None of
the Above eftir I.W. Gregorio
og Golden Boy eftir Abigail
Tarttelli.
Rafbókasafnið hallar sér líka
að hinsegin málum en þar
má finna bækurnar Another
Brooklyn eftir Jacqueline
Woodsoon, Symptoms of Being
Human eftir Jeff Garvin, þar
sem persónan er dulkynja,
Girl Mans Up eftir M.E. Girard
(titillinn segir sig sjálfur)
og fræðibókina Invisible
Orientation: Introduction to
Asexuality.

Hinsegin barnabókum
fer fjölgandi og má t.d.
nefna glænýja bók Emmu
Donoghue, The Lotterys og
bækur fyrir allra yngstu börnin
eins og Morris Micklewhite and
the Tangerine Dress, King and
King og A Tale of Two Mommies.
YouTube-stjarnan Jazz
Jennings, sem er ung trans
kona, segir enn fremur sögu
sína í barnabókinni I am Jazz
og í framhaldinu í ævisögunni
Being Jazz.
Ekki má gleyma fullorðnum
lesendum. Sem dæmi um nýjar
bækur er vakið hafa athygli má
nefna Tiny Pieces of Scull eftir
Roz Kaveney, sem var skrifuð
1988 en ekki gefin út fyrr en
2015, Under the Udala Trees
eftir hina nígerísku Chinelo
Okparanta og God in Pink eftir
Hasan Namir, en síðastnefndi
höfundurinn er frá Írak og
fjallar um stöðu hinsegin
múslima. Beijing Comrades
eftir Kínverjann Bei Tong er
bók frá áttunda áratugnum
sem á sínum tíma varð költ
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bók í heimalandinu og hefur
nú loks verið þýdd á ensku. Af
ævisögum má t.d. nefna In the
Darkroom, nýja bók þar sem
Susan Faludi segir sögu föður
síns, Trans eftir Juliet Jacques
og Queer and Pleasant Danger
eftir Kate Bornstein.
Loks má nefna nýja fræðibók,
How to Survive a Plague: The
Inside Story of How Citizens
and Science Tamed AIDS,
sem byggð er á samnefndri
heimildarmynd og hefur hlotið
verðskuldaða athygli.
Samtakasafnið er góður
fengur fyrir Borgarbókasafnið
og tryggir aukna fjölbreytni í
safnkosti. Það er augljóst að
hinsegin bækur eiga heima
á almenningsbókasafni og
njóta vinsælda hjá lesendum
af öllum kynjum. Við leggjum
metnað okkar í að fylgjast vel
með útgáfu og umræðu um
hinsegin bókmenntir auk þess
að taka innkaupatillögum
fagnandi.

The United States and Iceland:

To Live with Dignity

Message from the U.S. Embassy’s Chargé
d’Affaires Jill Esposito to the People of Iceland
and visitors to Reykjavik Pride 2017
past few years, sponsored this ramp and last year
contributed to the cost of making the event fully
accessible to ensure the inclusion of anyone who
wished to participate. We are happy to continue
that support this year, as supporting both the LGBTI
community and people with disabilities is not only
part of our policy, but also the right thing to do.

I am delighted to extend my greetings to all the
participants in Reykjavik Pride as the U.S. Embassy is
a proud supporter of LGBTI rights and this festival.
In honor of LGBTI month in June 2017, Secretary of
State Rex Tillerson said:

“…the Department of State affirms

its solidarity with the human rights
defenders and civil society organizations
working around the world to uphold the
fundamental freedoms of LGBTI persons
to live with dignity and freedom….The
United States remains committed to
human rights and fundamental freedoms
for all persons.”

We are also proud to continue our support of the
Family Festival of Reykjavik Pride, to provide an
entertaining, safe, and healthy environment for
LGBTI families. We started support for this portion of
the program in 2015 in honor of the U.S. Supreme
Court decision guaranteeing marriage equality in
all 50 States. This monumental ruling was a historic
victory for LGBTI Americans, declaring equality
across state lines and ensuring fair treatment under
the law, with the full dignity and respect the LGBTI
community had strived to achieve for so long.

Everyone should have the right to live with
dignity and be free from threat of violence and
discrimination. This year the U.S. Embassy will
march in the Reykjavik Pride Parade for the seventh
consecutive year. We march for those LGBTI persons
who continue to face the threat of violence and
discrimination. We march because we believe that as
Secretary Tillerson has said:

Finally, I would like to point out a valuable event
sponsored by the U.S. Embassy that takes place at
the Reykjavik Jazz Festival, a performance by 10-time
Grammy award nominee, pianist, Fred Hersch and
his trio. Mr. Hersch will also give a talk about his
experiences as an out, HIV-positive jazz musician.
Fred Hersch is a living legend, one of today's giants
of piano jazz that has firm roots in the tradition. His
story of building an impressive career while dealing
with life threatening disease will be an inspiration to all.

“When all persons are protected on the
basis of equality and with dignity, global
stability is strengthened."

Íslensk þýðing aðgengileg á vefsíðu hátíðarinnar,
www.hinsegindagar.is.

We, at the U.S. Embassy, have been very impressed
with Reykjavik Pride, especially the organization’s
commitment to stand up and fight to advance the
rights of other minorities in Iceland struggling with
inequality. One of those groups is individuals with
disabilities. We commend the efforts of Reykjavik
Pride to provide an accessibility ramp for the
festivities to allow those who use a wheelchair to
see and enjoy the entertainment on the main stage,
just like everyone else. The U.S. Embassy has, in the
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Yfirlýsing
Samtakanna ‘78:
Mannréttindi nær
og fjær
Þann 5. maí stóðu Samtökin ‘78 fyrir mótmælum
fyrir framan rússneska sendiráðið til að minna
á alvarleika ástandsins í Tsjetsjeníu, þar sem
einhverjar alvarlegustu ofsóknir gegn hinsegin fólki
í seinni tíð standa nú yfir. Í ræðu sinni sagði María
Helga Guðmundsdóttir, formaður Samtakanna ‘78,
meðal annars:
„Í Tsjetsjeníu er verið að hneppa homma og
tvíkynhneigða karla í fangabúðir, svelta þá, berja
og pynta, þvinga upp úr þeim upplýsingar um
meðbræður sína og hvetja fjölskyldur þeirra til að
drepa þá. Að minnsta kosti þrír menn hafa látið lífið:
einn af áverkunum sem hann hlaut í haldi og tveir
fyrir hendi fjölskyldna sinna. Aðrir hafa óskað eftir
hjálp við að komast undan en síðan horfið sporlaust.
Hinsegin samtökin Russian LGBT Network vinna
hörðum höndum að því að koma fólki í öruggt skjól en
ástandið fer versnandi.
Við höfum séð þetta allt áður. Við höfum séð
það þegar þýskir menn sem grunaðir voru um
samkynhneigð voru settir í útrýmingarbúðir og
merktir með bleikum þríhyrningum eins og þeim sem
við berum í dag. Við höfum séð það þegar yfirvöld um
víða veröld ætluðu að halda að sér höndum og leyfa
alnæminu að útrýma hommum. Við höfum séð það
þar sem lög eru sett sem gera okkur réttdræp, sem
gera tilvist okkar að lögbroti, sem meina okkur að tjá
okkur. En árið er 2017 og nú er nóg komið. Hingað og
ekki lengra!
Við skorum á fulltrúa íslenskra stjórnvalda að nýta
krafta sína til knýja fram inngrip í ástandið, bæði
á alþjóðlegum vettvangi og í beinum samskiptum
við rússnesk stjórnvöld. Þessa glæpi þarf að stöðva,
rannsaka og refsa fyrir. Og það verður að tryggja
að þolendur komist í öruggt skjól. Gefum það

skýrt út að við fordæmum hómófóbíu og hin grófu
mannréttindabrot sem eiga sér stað á grundvelli
hennar!
Í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna
segir: „Enginn skal sæta pyndingum, grimmilegri,
ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.“
Rússland hefur samþykkt þá yfirlýsingu – yfirlýsingu
sem er nú fótum troðin. Rússnesk yfirvöld verða að
grípa inn í tafarlaust, rannsaka þessa glæpi til hlítar og
draga hina seku til ábyrgðar.
Afstöðuleysi er afstaða með óbreyttu ástandi.
Takið afstöðu. Virðið skuldbindingar ykkar.
Burt með hómófóbíu!“
Samtökin ‘78 fagna þeim lagalegu sigrum sem hafa
áunnist á síðustu áratugum. Á sama tíma þurfum
við að vera meðvituð um að Ísland er að dragast
aftur úr í evrópskum samanburði á réttindum
hinsegin fólks, þar sem mörg lönd eru komin með
betri löggjöf. Við erum nú í 17. sæti af 42 þjóðum á
Regnbogakorti ILGA-Europe og uppfyllum aðeins
47% uppsettra skilyrða.

Samtökin ‘78
skora á yfirvöld
að tryggja
eftirfarandi:
1.

Almenna jafnréttislöggjöf sem bannar mismunun á grundvelli
kynhneigðar, kynvitundar, kyntjáningar og kyneinkenna á öllum
sviðum mannlífsins

2.

Löggjöf um réttindi trans og intersex fólks sem veitir þeim
kynrænt sjálfræði

3.

Hinseginvæna Útlendingastofnun

a.
		

sem tekur umsóknir um hæli á grundvelli 			
hinseginleika til greina

b.
		
		
		

sem passar upp á að hinsegin
hælisleitendur sem dveljast á Íslandi séu
lausir við fordóma og aðkast frá öðrum
hælisleitendum vegna síns hinseginleika

4.

Jafnræði í skráningu foreldratengsla og raunverulegt aðgengi
samkynja para að ættleiðingum

5.

Að vel og faglega sé stutt við hinsegin ungmenni og aðra
viðkvæma hópa sem eru að fóta sig, til dæmis með stuðningi við
hinsegin félagsmiðstöð

6.

Að hinsegin málefni séu samþætt inn í allt skóla- og frístundastarf

Samtökin ‘78 bjóða upp á fræðslu, ráðgjöf og félagslíf. Þau berjast
fyrir víðsýni samfélagsins og fordómaleysi í garð hinsegin fólks.
www.samtokin78.is

Sími: 552 7878

netfang: skrifstofa@samtokin78.is

Suðurgötu 3, 101 Reykjavík

LAG HINSEGIN
DAGA
2017, LITIR
REGNBOGANS
Hinsegin dagar í Reykjavík þakka
Samtökunum ‘78 fyrir ómetanlegt
starf í þágu mannréttinda hinsegin
fólks á Íslandi síðastliðna áratugi.

THE SONG OF REYKJAVIK
PRIDE 2017, THE COLORS OF
THE RAINBOW

Flytjandi / singer: Daníel Arnarsson
Höfundur lags / songwriter: Örlygur Smári
Höfundur texta / Lyrics: Hólmar Hólm
Hlustaðu á lagið á / Listen to the song at
www.hinsegindagar.is/lag

HINSEGIN DAGAR
REYKJAVIK PRIDE

OFF-VENUE DAGSKRÁ
OFF-VENUE PROGRAMME
www.hinsegindagar.is/offvenue
www.hinsegindagar.is/en/off-venue
Off-venue dagskrá hvers árs er í vinnslu allt fram að hátíð og hægt er fylgjast
með dagskránni breytast og þróast á vefsíðu Hinsegin daga.
Vilt þú halda off-venue viðburð meðan á hátíðinni stendur? Fylltu þá
út skráningarformið á vefsíðu Hinsegin daga og segðu okkur frá þinni
hugmynd. Hinsegin dagar áskilja sér rétt til að hafna umsóknum sem ekki
falla að markmiðum hátíðarinnar.
There are several off-venue events happening during the Pride week. All
information about the off-venue programme can be found on the Reykjavik
Pride website.
Do you want to host your own event during the Pride week? Then fill out a
registration form on the Reykjavik Pride website and tell us about your idea.
Reykjavik Pride reserves the right to reject applications that do not conform to
our policy.

Gleðilega hátíð!
#REYKJAVIKPRIDE

AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND

BLÖNDUM
ALLA LITI
REGNBOGANS!

Hinsegin dagar eru borgarhátíð
Reykjavíkur 2017–2019.
Við þökkum Reykjavíkurborg,
okkar stærsta styrktaraðila, fyrir
ómetanlegan stuðning.
Reykjavik Pride is an official
Reykjavik City Festival during
2017–2019. The city is our largest
supporter and we are grateful for
the invaluable support.

HINSEGIN DAGAR
REYKJAVIK PRIDE
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Útgefandi:
Hinsegin dagar í Reykjavík /
Reykjavik Pride
Suðurgata 3 – 101 Reykjavík
Útgáfuár: júlí 2017
Ritstjóri: Jón Kjartan
Ágústsson
Textar: Jón Kjartan Ágústsson
og Bjarndís Helga Tómasdóttir
Prófarkalestur: Ásta Kristín
Benediktsdóttir og Bjarndís
Helga Tómasdóttir
Auglýsingar: Hvíta húsið, Eva
María Þórarinsdóttir Lange og
Gunnlaugur Bragi Björnsson
Ljósmyndir: Guðmundur Davíð
Terrazas, Grace Duval, Mark
Niaskanes, Reynald Alaguiry,
Kristín María Stefánsdóttir og
Vincent Soyez
Teikningar á götukorti:
Guðmundur Davíð Terrazas og
Helga Kristjana Bjarnadóttir
Merki Hinsegin daga:
Aðalbjörg Þórðardóttir
Hönnun dagskrárrits: Davíð
Terrazas
Prentvinnsla: Oddi
Fólkið á bak við Hinsegin daga
Fjölmargir leggja hönd á plóg til að gera hátíð
Hinsegin daga að veruleika á hverju ári.
Stjórn Hinsegin daga í Reykjavík skipa þau Eva
María Þórarinsdóttir Lange formaður, Jón Kjartan
Ágústsson varaformaður, Gunnlaugur Bragi
Björnsson gjaldkeri, Karen Ósk Magnúsdóttir ritari
og Vilhjálmur Ingi Vilhjálmsson meðstjórnandi. Við
hlið þeirra starfar samstarfsnefnd að verkefnum
ársins og yfir hundrað sjálfboðaliðar sem veita
ómetanlega aðstoð á meðan hátíðinni stendur.
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