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essi listamannaumræða er
alveg óþolandi. Ég held að
við séum öll nokkurn veginn sátt við samfélagið, en
það er bara einhver vitleysa
sem verður alltaf,“ segir Grímur.
„Eitt af mínum forgangsmálum var
að setja krónur og aura á hátíðina.
Það er ógeðslega leiðinlegt að tala um
útflutningstekjur og eitthvert lingó
sem er notað þegar þorskur er sóttur.
En núna ræði ég um gjaldeyristekjur
tónlistar. Menningin skilar okkur
þessari upphæð. Við erum held ég að
vinna þá umræðu. Tónlistarfólk, bíómyndir, bækur – fólk er farið að heyra,
þetta er gott. Við erum að græða pening á þessari menningu.“

Vaxið mikið
Fyrsta Iceland Airwaves hátíðin var
haldin 1999 í flugskýli í Reykjavík.
Hátíðin hefur vaxið mikið síðan.
Grímur hóf störf sem framkvæmdastjóri 2010.
„Við erum ekki gróðafyrirtæki,
heldur non-profit.“ Iceland Airwaves
er einkahlutafélag í eigu ÚTÓN sem
er í eigu tónlistarmanna. Grímur segir
markmiðin vera að koma íslenskum
tónlistarmönnum á framfæri, flytja út
íslenska tónlist og fjölga ferðamönnum á tíma sem annars sé dauður.
Grímur segir suma halda að það
sé mánaðarvinna fólgin í því að setja
upp slíka hátíð. Það sé fjarri lagi. „Ef
þú ætlar að gera vel, gera einhverja
hátíð sem öllum stendur ekki á sama
um þarftu að setja mikið í hana. Það
dettur engum í hug að segja við þá
sem stýra Listahátíð: „Já, hvað gerirðu
svo hina 11 mánuðina?“ Umfangið á
Airwaves er gríðarlegt. Ég er ekkert að
gera lítið úr Listahátíð, en það þykir
öllum eðlilegt að þar sé stór skrifstofa með marga starfsmenn í vinnu
allt árið um kring. Þangað komi 80-90
milljónir á ári af opinberu fé. En í
þessum poppgeira ertu alltaf spurður,
hvað gerirðu annað?“
Grímur ferðast mikið í tengslum
við hátíðina, bókar hljómsveitir og
er eftirsóttur fyrirlesari á ráðstefnum
tengdum tónlist.
„Fyrir nokkrum árum fór ég að fara
á svona málþing og tala og einhverjum
fannst ég góður í því. Þannig að ég var
beðinn um að koma á næsta og næsta
og núna fer ég töluvert. Það er gott því
þetta er allt borgað undir mig. Þá get
ég farið og horft á hljómsveitir sem ég
síðan bóka á Airwaves eða er að hjálpa
íslenskum hljómsveitum á þessum
hátíðum,“ segir Grímur.
„Ég hitti mikið af forsvarsmönnum
annarra hátíða, umboðsmenn og
hljómsveitirnar sjálfar. Það eru margar
borgir sem líta til okkar – að Airwaves
geti verið fyrirmynd að sambærilegum
hátíðum annars staðar.“
Ekki miklir opinberir styrkir
Stuðningur frá hinu opinbera hefur
ekki verið mikill. „Við fáum níu
milljónir frá borginni. Ríkið var með
samning við okkur í þrjú ár, þar sem
við fengum fimm milljónir á ári en sá
samningur rann út og var ekki endurnýjaður. Hann var gerður í tíð síðustu
ríkisstjórnar. Við fórum í viðræður við
ráðuneytin, en fengum ekki eftir að
ríkisstjórnarskiptin urðu. Úton fékk
tvær og hálfa milljón króna í styrk á
þessu ári til að nota í tengslum við það
sem er gert á erlendri grundu.“
Hann segir að hlutirnir séu fljótir
að breytast. „Það er alveg magnað
að ferðamönnum hefur fjölgað um
meira en 100% síðan 2011, með þeim
kostum og göllum sem því fylgja.
Þegar Airwaves byrjaði, í október ’99,
var það mikill jaðartími ferðamanna.
Þeir komu bara á sumrin. Þarna var
ákveðið að það gæti verið sniðugt að
selja í eina eða tvær flugvélar, tengja
tónlistina ferðamennsku. Þá höfðu
Björk og Sigurrós verið að gera góða
hluti í útlöndum. Þetta er auð- ↣

Menning skapar

milljarða

Beinar tekjur af síðustu hátíð voru 1,7 milljarðar og svo getum við notað 1,8 í margfeldi. Þá eru það um 3 milljarðar,“ segir Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Iceland
Airwaves tónlistarhátíðarinnar. Grímur er langþreyttur á umræðu um að listafólk sé
afætur. Iceland Airwaves sé gott dæmi um hvernig menning getur skapað pening.
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Það var eins og
maður væri að drepa
Ísland. Þetta var sturlað
dæmi. Ég er græningi og
vinstri maður en ég get ekki
verið í VG því það er bara eitthvað allt annað. Svo gat ég
heldur ekki verið í Samfylkingunni því þar er bara
Kristján Möller og einhverjir
iðnaðarkratar sem ég er ekki
sammála.“

