
sþ. 385. Tillaga til þingsályktunar [216. mál]
um byggingu tónlistarhúss.

Flm.: Salome Þorkelsdóttir, Ragnar Arnalds, Ólafur Jóhannesson,
Eiður Guðnason, Guðrún Agnarsdóttir, Stefán Benediktsson,
Pétur Sigurðsson, Guðrún Helgadóttir, Davíð Aðalsteinsson,
Jón Baldvin Hannibalsson, Sigríður Dúna Kristmundsdóttir.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að kanna hvernig best verði fyrir komið
hugsanlegri aðild að og fyrirgreiðslu ríkisins við nýstofnuð samtök um byggingu tónlistarhúss
í Reykjavík.



Greinargerð.
Það er alkunn staðreynd að þótt tónlist hafi verið flutt í kvikmyndahúsum, íþróttahús-

um, kirkjum og félagsheimilum alls konar, til ómældrar ánægju fyrir þjóðina, hefur ekkert
hús verið byggt til tónlistarflutnings á Íslandi. Tónlistin hefur þó verið sú listgrein sem verið
hefur í hvað mestum vexti á Íslandi a. m. k. síðasta áratuginn. Um 6000 Íslendingar stunda
nú nám í sérhæfðum tónlistarskólum. Árangur þess starfs er rétt að koma í ljós en birtist þó
ekki að fullu fyrr en með næstu kynslóð.

Fjölmörg félagsheimili víðs vegar um land hafa gegnt og munu gegna veigamiklu
hlutverki til flutnings góðrar tónlistar. Sama máli gegnir um kirkjur landsins, ekki síst í
Reykjavík. Þrátt fyrir þessa staðreynd er að áliti tónlistarmanna brýn þörf á sérstöku
tónleikahúsi sem gegni svipuðu hlutverki fyrir tónlistina og Þjóðleikhúsið fyrir leiklist í
landinu, en nú eru senn liðin 35 ár síðan Þjóðleikhúsið var vígt. Þrátt fyrir tímabundna
erfiðleika í efnahagsmálum verður ekki lengur við það unað að ekkert tónleikahús sé til
staðar í landinu. Í þessu húsi fengi Sinfóníuhljómsveit Íslands fastan samastað og
æfingaaðstöðu auk þess sem allur flutningur lifandi tónlistar ætti þar athvarf.

Miklu varðar að undirbúningur að byggingu tónleikahúss verði vandaður sem mest og
eigi töluverðan aðdraganda. Bæði þarf að nýta sér þá þekkingu sem fyrir hendi er í landinu
og reynslu annarra þjóða og laga hana að íslenskum aðstæðum. Í þessu skyni hafa samtökin
um byggingu tónlistarhúss kynnt sér ítarlega tónleikahald hérlendis undanfarin ár og reynt
að spá um þróunina á næstu áratugum. Skoðuð hafa verið tónleikahús víða erlendis og
samband verið haft við fjölmarga aðila sem sérstaklega vinna að þessum málum. Samtök
áhugamanna um byggingu tónleikahúss hafa nú um 2000 félagsmenn, en samtökin eru
einkum fjáröflunarsamtök.

Gert er ráð fyrir að húsið verði sjálfseignarstofnun og verði byggt að tilstuðlan
einstaklinga, ríkisins og sveitarfélaga á Stór-Reykjavíkursvæðinu.

Rekstrargrundvöllur tónleikahúss virðist góður, en þar varðar þó nokkru hvaða
opinber gjöld verða lögð á þessa menningarstarfsemi. Áætlaður kostnaður við bygginguna
nemur um 200 milljónum króna á núverandi verðlagi og er ljóst að stuðningur hins opinbera
þarf að koma til ef unnt á að vera að hrinda þessum áformum í framkvæmd.

Ljóst er að bygging þessa mannvirkis tekur nokkurn tíma, en óhjákvæmilegt er að
Alþingi marki stefnu í þessu máli þegar á þessum vetri þótt ekki verði um að ræða beinan
fjárhagslegan stuðning að svo stöddu. Ýmsir möguleikar koma til greina varðandi stuðning
ríkisins, svo sem bein fjárframlög eða sérstök skattfríðindi til handa þeim einstaklingum,
fyrirtækjum eða samtökum sem leggja fé til byggingarinnar.

Það er einnig ljóst að bíða þarf lags í þjóðfélaginu til þess að unnt sé að veita opinbert fé
til þessarar framkvæmdar en undirbúningur hennar krefst talsvert langs tíma (a. m. k. 1-2
ár) og því er þessi tillaga flutt.


