
 
 

AÐ SKILJA OG SKYNJA UM LEIÐ 
 

Svipmynd af félagsmanni 
 
 
Már Viðar Másson sálfræðingur hefur verið í Vinafélagi Íslensku óperunnar í um 
áratug.  Óperublaðið spurði hann um tildrög þess að hann gekk til liðs við félagið.  
 

“Fyrstu kynni mín af Vinafélaginu voru mynddiskasýningar Óperuklúbbs 
Styrktarfélags Íslensku óperunnar á óperum Wagners vorið 1994.  Þær löngu setur 
voru ætlaðar sem undirbúningur fyrir sýningu Listahátíðar í Þjóðleikhúsinu á styttum 
Niflungahring Wagners.  Ég fékk afar mikið út úr þessum setum.  Þær voru 
ofboðslega erfiðar í byrjun, en enduðu blessunarlega með því að ég náði að skilja og 
skynja tónlistina á þann hátt sem hefur veitt mér ánægju síðan.  Það var Árni Tómas 
Ragnarsson sem stóð fyrir sýningunum.  Og félagið skipti síðar um nafn og eðli,“ 
segir Már Viðar. 

Hann segist gjarnan sækja námskeið sem Vinafélagið á aðild að og kveðst 
hafa haft af því bæði gagn og gaman.  „Námskeið um tónlist eru alls ekki á hverju 
strái fyrir almenning og það er áreiðanlega grundvöllur fyrir fleirum.  Það getur m.a.s. 
verið árangursríkt að fræða fólk um praktíska hluti eins og hljómflutningstæki, tónlist 
á Netinu og tónlistarsöfn fyrir heimili,“ segir Már Viðar og bætir við:  „Þar sem ég 
safna geisladiskum nýti ég mér afslátt þann sem aðild að Vinafélaginu veitir.  Ég á 
fyrir nokkurn grunn, en reyni síðan að kaupa þá tónlist sem ég heyri í Óperunni eða 
annars staðar.  Ég hef vanið mig á að hlusta á óperurnar í heild með textann fyrir 
framan mig – áður en ég mæti í Óperuna.  Það kostar svolítið átak, en gefur góða 
raun.  Þannig verður smám saman til safn.“ 
 
Skipulagðar óperu- og tónleikaferðir 
 

Már Viðar er á tölvupóstlista Vinafélagsins og kveðst þakklátur fyrir þær 
upplýsingar sem honum berast þá leið.  „Ég leita einnig iðulega á Óperuvefinn 
(opera.is) eftir upplýsingum og hugmyndum.  Ég kann vel við Óperublaðið eins og 
það er.  Það hentar vel að nýta það sem e.k. dagskrá þeirra sýninga sem í boði eru.  
Mér finnst einnig gott þegar sagt er frá því sem vel er gert í nágrannalöndum okkar, 
bæði uppá samanburð og hugsanlegar óperuferðir.  Þá vil ég sérstaklega geta 
hádegistónleikanna sem ég hef sótt alla.  Mér finnst þeir færa mér þann ljúfa tón og 
þau björtu litbrigði sem gera lífið enn meira heillandi.“ 
 Már Viðar hefur farið nokkrar óperu- og tónleikaferðir til útlanda.  „Þær 
ferðir hafa nær allar verið skipulagðar af öðrum.  Ég væri afar þakklátur ef 
Vinafélagið tæki slíkt að sér.  Ferðir mega snúast um einstök tónskáld eða um einstaka 
listamenn (íslenska söngvara) eða vera hátíðir með blönduðu ívafi.  Best finnst mér ef 
duglegt fólk hefur skipulagt ferðina í þaula fyrir mig, gjarnan með útúrdúrum.“ 
 
Byggingarsteinar tónlistarinnar 
 

En hver er Már Viðar Másson?  „Ég er sálfræðingur og stundaði 
framhaldsnám í Uppsölum.  Þar tók ég að mér um skeið að vera fulltrúi Íslendinga í 
félagi sem hefur það eina hlutverk að koma fólki úr minni borgunum í kringum 



Stokkhólm í leikhús og á tónleika í höfuðborginni.  Félagið sá síðan um að útvega þá 
miða sem ég pantaði.  Sjálfur fékk ég ókeypis aðgang og voru það einu launin.  Ég fór 
með þessum hætti með mikinn fjölda landa minna á bestu leiksýningar og tónleika 
sem í boði voru í þessari menningarborg.  Tvisvar á ári var okkur umboðsmönnum 
boðið á námskeið um leiklist og tónlist.  Ég man vel eftir því þegar góður maður tók 
okkur í tíma í tónlist.  Hann kynnti í stuttu máli hvernig tónlistin skiptist í tímabil og 
hver einkenni hvert tímabil hefði.  Alla tónlist var sem sagt hægt að skilja og skynja út 
frá ákveðnum forsendum.  Ég áttaði mig strax á því að þarna hafði opnast innkomu-
leið fyrir mig inn í þessa flóknu veröld og ég var ákveðinn í því að þangað inn skyldi 
ég fara,“ segir hann. 
 Már Viðar hefur áður lýst því hér í Óperublaðinu (2. tbl. 1998) hvernig 
tónlistarnámskeið Ingólfs Guðbrandssonar urðu síðan til þess árið 1993 að tónlistin 
varð að helsta áhugamáli hans.  „Ég hafði vissulega sótt tónleika Kammermúsík-
klúbbsins og Íslensku óperunnar áður og séð nokkrar sýningar Konunglegu óperunnar 
sænsku.  En þarna náði ég fyrst góðum tökum á tónlistinni (eða hún á mér).  Það 
hentar mér vel að skilja hlutina um leið og ég skynja þá.  Það varð mér því ómetanlegt 
að komast til botns í því hvernig tónlistin hefur þróast, hvaðan hún kemur og hverjir 
byggingarsteinar hennar eru.“ 
 
 

Viðtal við ritstjóra Óperublaðsins. 
Birtist í 2. tbl. Óperublaðsins 2004. 
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AD SKILJA OG SKYNJAUM LEID

Mar Vi3ar Masson saIfrre3ingur hefur veri3 i Vmafelagi fslensku 6perunnar i urn

aratug. 6perubla3i3 spur3i hann urn tildrog !Jess a3 hann gill tilli3s vi3 felagi3.

"Fyrstu kynni mill af Vinafelaginu voru mynddiskasYningar Operuklubbs
Styrktarfelags lslensku 6perunnar a 6perum Wagners yorio 1994. l>rer longu
setur voru retlaoar sem undirbuningur Eyrir sYningu Listahatioar I l>j6oleikhus-
inu a styttum Niflungahring Wagners. Eg fekk afar mikio ut ur pessum setum.
l>rer voru ofbooslega erfioar I byrjun, en enduou blessunarlega meo pvf ao eg
naoi ao skilja og skynja t6nlistina a ranD batt sem hefur veitt mer anregju SlO-
an. l>ao var Arni T6mas Ragnarsson sem st60 Eyrir sYningunum. Og felagio
skipti sloar urn nafn og eoli," segir Mar Vioar.

Hann segist gjarnan srekja namskeio sem Vinafelagio a aoild ao og kveost
hafa haft af PVI breoi gagn og gaman. "Namskeio urn t6nlist eru ails ekki a
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hverju strai Eyrir almenning og 1>a~ er arei~anlega grundvollur Eyrir fleirum.
pa~ getur m.a.s. veri~ arangursrikt a~ frre~a f6lk urn praktiska hluti eins og
hlj6mflutningstreki, t6nlist a Netinu og t6nlistarsofn Eyrir heimili," segir Mar
Vi~ar og bretir vi~: "Par sem eg safna geisladiskum njti eg mer afslatt 1>ann sem
a~ild a~ Vinafelaginu veitir. Eg a Eyrir nokkurn grunn, en reyni si~an a~ kaupa
1>4 t6nlist sem eg heyri i 6perunni e~a annars sta~ar. Eg hef vani~ mig a a~
hlusta a 6perurnar i heild me~ textann Eyrir frarnan mig - a~ur en eg mreti i

6peruna. pa~ kostar svoliti~ atak, en gefur g6~a faun. pannig ver~ur smam
saman tit safn."

Skipulag~ar 6peru- og t6nleikafer~ir

Mar Vi~ar er a tolvup6stlista Vinafelagsins og kve~st pakklatur Eyrir prer
upplysingar gem bonum berast pa lei~. "Eg leita einnig i~ulega a Operuvefinn
(opera. is) eftir upplysingum og hugmyndum. Eg kann vel vi~ Operubla~i~ finS
og pa~ er. I>a~ hentar vel a~ njta pa~ gem e.k. dagskra peirra sjninga gem i bo~i
eru. Mer finnst einnig gott pegar sagt er Era pvi gem vel er gert i nagrannalond-
urn okkar, bre~i uppa samanbur~ og hugsanlegar 6perufer~ir. I>a vii eg serstak-
lega geta hadegist6nleikanna gem eg her s6tt alia. Mer finnst peir freTa mer
pann ljufa t6n og pall bjortu litbrig~i gem gera lifi~ enn meira heillandi."

Mar Vi~ar hefur fari~ nokkrar 6peru- og t6nleikafer~ir til utlanda. "I>rer
fer~ir hafa nrer aliar veri~ skipulag~ar af o~rum. Eg vreri afar pakklatur ef
Vinafelagi~ treki sllkt a~ SeT. Fer~ir mega snuast urn einstok t6nskald e~a urn
einstaka listamenn (islenska songvara) e~a vera hatl~ir me~ blondu~u ivafi.
Best finnst mer ef duglegt f6lk hefur skipulagt fer~ina i paula Eyrir mig, gjarn-
an me~ uturdurum."

Byggingarsteinar t6nlistarinnar

En hver er Mar Vioar Masson? »Eg er saIfrreoingur og stundaoi framhalds-
flam i Uppsolum. I>ar t6k eg ao mer urn skeio ao vera fulltrui fslendinga i fe-
lagi gem hefur pao eina hlutverk ao koma f6lki ur minpi borgunum i kringum
Stokkh6lm i leikhus og a t6nleika i hofuoborginni. Felagio sa sioan urn ao ut-
vega pa mioa gem eg pantaoi. SjaIfur fekk eg 6keypis aogang og voru pao einu
launin. Eg f6r meo pessum hretti meo mikinn fjolda landa minna a bestu leik-
syningar og t6nleika gem i booi voru i pessari menningarborg. Tvisvar a ari var
okkur umboosmonnum booio a namskeio urn leiklist og t6nlist. Eg man vel
eftir pvi pegar g6our maour t6k okkur i tima i t6nlist. Hann kynnti i stuttu maIi
hvernig t6nlistin skiptist i timabil og hver einkenni hvert timabil hefOi. Alla
t6nlist var gem sagt hregt ao skilja og skynja ut fra akveonum forsendum. Eg
attaoi mig strax a pvi ao parna hafOi opnast innkomuleio fyrir mig inn i pessa
fl6knu verold og eg var akveoinn i pvi ao pangao inn skyldi eg fara," segir hann.

Mar Vioar hefur aour lrst pvi her i Operublaoinu (2. tbl. 1998) hvernig t6n-
listarnamskeio Ing6lfs Guobrandssonar urou sioan tilpess ario 1993 ao t6nlist-
in varo ao helsta ahugamaIi hang. »Eg hafOi vissulega s6tt t6nleika Kamm-
ermusikklubbsins og fslensku 6perunnar aour og seo nokkrar syningar Kon-
unglegu 6perunnar srensku. En parna naoi eg fyrst g6oum tokum a t6nlistinni
- eoa hUll a mer. I>ao hentar mer vel ao skilja hlutina urn leio og eg skynja pa.
I>ao varo mer pvi 6metanlegt ao komast til botns i pvi hvernig t6nlistin hefur
pr6ast, hvaoan hUll kemur og hverjir byggingarsteinar hennar eru."
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