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Menntun:

Viðbótardiploma (Postgraduate diploma) – Opinber stjórnsýsla Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 2015
Lokapróf frá Leiklistarskóla Íslands 1978 (jafngildi BA gráðu frá LHÍ)
Verslunarpróf frá Verzlunarskóla Íslands 1973
Fjöldi námskeiða í leiklist og leikstjórn, innan lands og erlendis

Starfsferill:

Forseti BÍL – Bandalags íslenskra listamanna, starfandi frkvstj.
01/2010
Starfandi forstöðumaður Leikminjasafns Íslands
01/2013 – 06/2016
Umhverfisráðherra og samstarfsráðherra Norðurlandanna
02/2009 – 05/2009
Þingmaður Reykvíkinga fyrir Vinstrihreyfinguna-Grænt framboð
05/1999 – 05/2009
Leikstjóri við Þjóðleikhúsið (fastráðin 1995-1998)
08/1993 – 03/1998
Framkvæmdastjóri Bandalags íslenskra leikfélaga
12/1988 – 09/1993
Dagskrárgerðarmaður hjá RÚV (hljóðvarpi og sjónvarpi)
08/1983 – 12/1988
Framkvæmdastjóri Kramhússins – listasmiðju í miðbænum
06/1984 – 11/1985
Fulltrúi á skrifstofu Leiklistarskóla Íslands
12/1981 – 07/1983
Aðalbókari á skrifstofu Kvikmyndafélagsins Óðins og Kvikmynd
01/1981 – 12/1981
Fulltrúi á skrifstofu Listahátíðar í Reykjavík
01/1980 – 05/1980
Aðalbókari Alþýðuleikhússins (hlutastarf) og frkvstj. 5 mán.
07/1978 – 04/1981
Sjómennska, skrifstofu- og afgreiðslustörf í sumarfríum á námsárunum 1970 – 1980

Trúnaðarstörf: 2014– Skipuð í Höfundarréttarráð (til 08.2018)
2014– Varamaður í stjórn Skaftfells, miðstöðvar myndlistar á Austurlandi
2013– Fulltrúi Nordisk Kunstnerråd í stjórn Circolo Scandinavo í Róm (varaformaður síðan 2015)
2013– Í samstarfsneti listamannasamtaka European Creative Alliance um höfundarrétt
2012– Í stjórn Gljúfrasteins – Húss skáldsins, safn Halldórs Laxness
2012– 2014 Í fagráði Austurbrúar, sameinaðrar stoðstofnunar Austurlands
2011– Forseti ECA – European Council of Artists (samstarf listamanna í 28 Evrópulöndum)
2011– Í fagráði Íslandsstofu í listum og skapandi greinum, formaður 2011-2014
2011– 2012 Í starfshópi mennta- og menningarmálaráðherra um starfsumhverfi skapandi greina
2011– 2014 Í dómnefnd námsmannastyrkja Námunnar, Landsbanka Íslands
2010 - Í dómnefnd Minningarsjóðs Guðjóns Samúelssonar
2010– Fulltrúi BÍL í samstarfsneti systursamtaka á norðurlöndum Nordisk Kunstnerråd
2010 – Stjórnarformaður Leikminjasafns Íslands (gegnir starfi forsöðumanns frá 01/2013)
2010 – Í fulltrúaráði Listahátíðar í Reykjavík
2010 – 2013 Í stjórn Íslandsstofu, fulltrúi mennta- og menningarmálaráðherra
2010 – Áheyrnarfulltrúi í Menningar- og ferðamálaráði Reykjavíkur
2010 – 2011 Í starfshópi menntamálaráðun. um stefnu í menningu og listum
2010 – 2011 Í ráðgjafarhópi fjármálaráðuneytis um endurskoðun skattkerfisins
2010 – Kjörin forseti BÍL – Bandalags íslenskra listamanna (feb)
2009 – Í stjórn FLÍ – Félags leikstjóra á Íslandi og samninganefnd félagsins 2009 - 2015
2009 – 2013 Í dómnefnd umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs
2009 – Í stjórn LHÍ – Listaháskóla Íslands (stjórnarformaður frá 2011)
2009 – 2012 Í fulltrúaráði LSÓ – Listasafns Sigurjóns Ólafssonar

2009 – 2010
2008 – 2009
2007 – 2009
2007 – 2009
2006 – 2009
2004 – 2006
2004 – 2005
2003 – 2007
2001 – 2004
1999 – 2003
1999 – 2009
1998 – 1999
1998 – 1999
1997 – 1999
1994 – 1995
1990 – 1991
1990 – 1994
1988 – 1990
1980 – 1984

Fulltrúi umhverfisráðherra í vatnalaganefnd
Fulltrúi VG í starfshópi um stöðuna á fjölmiðlamarkaði, með áherslu á hlut RÚV
Fulltrúi menntamálaráðherra í Þjóðleikhúsráði
Aðalmaður í Norðurlandaráði (sæti í umhverfisnefnd og atvinnumálanefnd)
Í stjórn Ísland – Panorama félag gegn misrétti
Í starfshópi dómsmálaráðherra um lagaumhverfi vændis
Fulltrúi VG í fjölmiðlanefnd menntamálaráðherra
Varaþingmaður í Norðurlandaráði (sæti í atvinnumálanefnd þingsins)
Fulltrúi Reykjavíkurlistans í stjórn Sorpu
Varamaður í þingmannanefnd EFTA
Í flokksráði Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs
Gjaldkeri í stjórn FLÍ – Félags leikstjóra á Íslandi
Formaður í stjórn Barnaheimilisins Óss
Varamaður í stjórn Norrænu leiklistarnefndinni - Teater og Dans i Norden
Í starfshópi menntamálaráðherra við endurskoðun leiklistarlaga
Í námsskrárnefnd menntamálaráðherra um hlut listkennslu í grunnskólum
Formaður Leiklistarráðs og úthlutunarnefndar ráðsins
Stofnaði og starfaði með áhugahópi um bætta umferðarmenningu
Formaður stjórnar IV.deildar FÍL – Félags íslenskra leikara

Viðburðir:

2015 Dagskrárstjórn Þjóðin sem valdi Vigdísi, 28.06. á Arnarhóli í beinni úts RÚV
2013 Dagskrárstjórn og sviðssetning alþjóðaþings EOS 2013, European Orthodondic Society í Eldborg
(bein útsending í aðra Sali Hörpu og á vefnum)
2012 Dagskrárstjórn og sviðssetning opnunarhátíðar Via Nordica, norrænt vegagerðarþing í Eldborg
2012 Dagskrárstjórn og sviðssetning 100 ára afmælishátíðar HÍ í Eldborg Hörpu (bein úts í sjónv)
2011 Sviðssetning opnunarhátíðar tónlistarhússins Hörpu 13. maí (bein úts í sjónv)
2011 Sviðssetning opnunartónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Hörpu 4. Maí (bein úts í sjónv)
2010 Dagskrárstjóri á 80 ára afmælishátíð Vigdísar Finnbogadóttur í Háskólabíói (bein úts í sjónv)
2000 Dagskrárstjóri Kristnihátíðar á Þingvöllum (bein úts í sjónv)
1998 Dagskrárstjóri á baráttufundi í Háskólabíói 28.11. Björgum hálendinu
1998 Dagskrárstjóri samverustundar í minningu Halldórs Laxness á Ingólfstorgi
1994 Dagskrárstjóri Þjóðleiks á Þingvöllum á 50 ára afmæli lýðveldisins (bein úts í sjónv)

Leikstjórn:

2015 – Don Giovanni – Íslenska Óperan
2015 Peter Grimes – Konsertuppfærsla Íslensku Óperunnar og Sinfóníuhljómsv. Ísl. á Listahátíð
(tilnefnd til íslensku tónlistarverðlaunanna 2016 „Tónlistarviðburður ársins í flokki sígildrar tónlistar)

2015 Elsku Míó minn – Útvarpsleikhúsið RÚV, páskaleikrit útvarpsins í þremur þáttum
2012 Rökkurrymur* – Á Herranótt MR sýnt á Norðurpólnum
2005 Kabarett – Leikhópurinn á senunni í Íslensku óperunni
2004 Augnablik* – Dansverk í samkeppni Ísl.dansflokksins og LR
2004 Happy end – Sumaróperan í Íslensku óperunni
2004 Paris at night* – Leikhópurinn á senunni á litla sviði Borgarleikhússins
(tilnefnd til Grímunnar 2004 fyrir tónlist)
2003 Ævintýrið um Augastein° – Leikhópurinn á senunni í Tjarnarbíói (2015 er verkið enn sýnt um jól)
(tilnefnd til Grímunnar sem barnasýning ársins 2004)

2002
2000
1999
1999
1998
1997
1997
1997

Greela and the 13 Yule Lads° – Leikhópurinn á senunni í Drill Hall leikhúsinu í London
The Perfect Equal° – Leikhópurinn á senunni í Drill Hall leikhúsinu í London
Hinn fullkomni jafningi° – Leikhópurinn á senunni í Íslensku óperunni
Systur í syndinni° – Leikfélag Akureyrar
Yndisfríð og ófreskjan (Beauty and the Beast) – Þjóðleikhúsið
Fiðlarinn á þakinu – Þjóðleikhúsið
Poppleikurinn Óli II *– Á Herranótt MR í Tjarnarbíói
Hátíð – Nemendaleikhús Leiklistarskóla Íslands
* frumflutningur eftir eigin handriti

° frumflutningur eftir handriti annarra

1996 Hamingjuránið – Þjóðleikhúsið
1996 Gefin fyrir drama þessi dama…. *– Höfðaborgin í Hafnarhúsinu
1995 Kardemommubærinn – Þjóðleikhúsið
1995 Þar sem Djöflaeyjan rís – Leikfélag Akureyrar
1994 Dýrheimar (Jungle-book) – Litli Leikklúbburinn á Ísafirði
1994 Mómó *– Leikfélag Hafnarfjarðar
1994 Land míns föður – Leikfélag Dalvíkur
1993 Skilaboðaskjóðan°– Þjóðleikhúsið
1993 Leðurblakan – Leikfélag Akureyrar
1992 Messías mansonur (Jesus Christ Superstar) – Freyvangsleikhúsið
1991 Rocky Horror Show – Leikfélag Menntaskólans við Hamrahlíð í Iðnó
1989 Tóm ást °– Á Herranótt MR í Tjarnarbíói
1988 Fame *– Á Nemendamóti Verzlunarskóla Íslands á Broadway
1986 Rauðhóla – Rannsý – (aðstoðarleikstjóri) Hitt leikhúsið í Íslensku óperunni
1983 – 1985 Á þriðja tug götuleiksýninga hérlendis og erlendis – Svart og sykurlaust leikhús
1984 Oklahoma – Á Herranótt MR í Tónabæ
1983 Hvaða kvenmaður er þetta? *- Kabarett Leikfélags Keflavíkur
1982 Litla stúlkan með eldspýturnar (söngleikur fyrir börn) – RÚV sjónvarp
Stjórnmál:

Á árunum sem ég gegndi þingmennsku 1999 – 2009 sat ég lengst í menntamálanefnd og umhverfisnefnd
en átti sæti í allsherjarnefnd eitt kjörtímabil 2003 – 2007. Störf mín fyrir VG voru af ýmsu tagi; ég tók
virkan þátt í að stofna flokksfélög vítt og breitt um landið á upphafsárunum, stjórnaði uppsetningu og
dagskrá landsfunda flokksins öll árin, átti sæti í kosningastjórn R-listans fyrir borgarstjórnarkosningarnar
2001 og 2005 og stjórnaði fjölda kosningahátíða auk þess sem ég var ritari í stjórn þingflokksins lengst af.
Þá stjórnaði ég „grænum smiðjum“ og ritstýrði stefnu flokksins í umhverfismálum „Græn framtíð“.

Leiklist:

Í gegnum tíðina hef ég sótt fjölda námskeiða í ýmsum greinum leiklistar, m.a. leikstjórnarnámskeið í AÞýskalandi 1989 með áherslu á verk Bertholds Brecht og 1982 við Leiklistarskóla Íslands hjá finnska
leikstjóranum Ritvu Siikala og leikmyndahönnuðinum Pekka Ojama með áherslu á verk Antons Tsékov.
Ég hef kennt leiklist bæði hér á landi –m.a. í Leiklistarskóla Íslands og erlendis (á Norðurlöndunum og
Írlandi). Árin 1983 – 1985 rak ég götuleikhópinn Svart og sykurlaust og stjórnaði –ásamt Guðjóni
Pedersen, á þriðja tug götusýninga, hópurinn sá um hátíðarhöld Reykjavíkurborgar á 17. júní 1983 og
1984, kom fram á Listahátíð í Reykjavik 1984 og var meðal skipuleggjenda baráttudagskrár friðarviku í
september 1984 auk þess að ferðast um Ítalíu sumarið 1985 við upptökur á kvikmyndinni Svart og
Sykurlaust. Á upphafsárum Alþýðuleikhússins – Sunnandeildar annaðist ég fjármál leikhússins og bókhald,
starfaði sem framkvæmdastjóri um 5 mánaða skeið auk þess að starfa með leikhúsinu sem leikari.

Fjölmiðlar:

Hjá Ríkisútvarpinu hóf ég störf sem leikari 1978 í einstaka hlutverkum í útvarpsleikhúsinu og sem
höfundur barnaefnis og leikari í Stundinni okkar, síðan sem umsjónarmaður barnaefnis og þáttastjórnandi
viðtalsþáttarins „Heyrðu mig eitt orð“. Veturinn 1983 – 1984 hlaut ég fastráðningu sem stjórnandi
morgunþáttar Rásar 1, ásamt Stefáni Jökulssyni og Kristínu Jónsdóttur. 1985 hóf ég störf á Rás 2, fyrst
með þætti um myndlistarmenn í músik og svo með innslög fyrir yngri hlustendurna, í félagi við Valdísi
Óskarsdóttur. Vorið 1986 hóf ég störf í teymi morgunþáttar Rásar 2 og 1987 kom ég á legg
dægurmáladeild Rásar 2, ásamt Stefáni Jóni Hafstein. Föstu starfi mínu fyrir Ríkisútvarpið lauk um
áramótin 1988/1989 þegar ég tók við starfi framkvæmdastjóra Bandalags íslenskra leikfélaga. Reyndar
kom ég til baka sumarið 1990 og sá um Helgarútgáfu Rásar 2 ásamt Snorra Helgasyni. Meðfram starfinu í
útvarpinu gerði ég sjónvarpsþætti, t.d. fasta þætti um mannlíf og menningu undir heitinu „Ugluspegill“,
þá gerði ég tvo þætti um kynferðisofbeldi, leikinn þátt með lögum úr íslenskum söngleikjum, barnaefni
fyrir Stundina okkar o.fl. 1987 kynnti ég þættina með keppnislögunum í íslensku sönglagakeppninni,
undanfara þátttöku okkar í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva og var í sendinefnd Sjónvarpsins í
Brussel sem þulur, þegar „Hægt og hljótt“ keppti fyrir Íslands hönd. Þá eru ótalin störf mín á seinni árum
við beinar útsendingar sjónvarpsins frá hátíðahöldum og stórviðburðum (nánar undir „Viðburðir“).
* frumflutningur eftir eigin handriti

° frumflutningur eftir handriti annarra

Annað:

Hef stjórnað ráðstefnum, stórum og smáum, innlendum sem alþjóðlegum, flutt erindi á fjölda ráðstefna,
innan lands og utan, tekið þátt í panel-umræðum og stjórnað slíkum umræðum. Efnið oftast af
menningarpólitískum toga, en einnig tengt mannréttindapólitík, tjáningarfrelsi, baráttu gegn kynbundnu
ofbeldi og almennt um kynjajafnrétti. Hef stjórnað hátíðarviðburðum í tengslum við stórar alþjóðlegar
ráðstefnur, sér í lagi eftir að Harpa kom til. Hef tekið virkan þátt í stefnumótun fagfélaga listafólks.

* frumflutningur eftir eigin handriti

° frumflutningur eftir handriti annarra

