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Sigurjónsýnir
15höggmyndir
Sigurjón Úlafsson myndhöggvari opnar sýningu á loftinu á
Skólavörðustig 4 og sýnir þar
15 verk, bæði gömul og ný. Það
er orðið langt síðan Sigurjón
hefur efnt'til einkasýningar og
þarna hefur hann valið saman
litlar myndir, sem fara vel í
þessu gamla húsnæði undir súð
uppi
yfir
listmunaverzlun
Helga Einarssonar. Sýningin
verður ópin kl. 2—6 á Iaugardag, en eftir það á opnunartíma
verzlunarinnar.
Myndirnar, sem
Sigurjón
Ölafsson sýnir þarna, eru úr

Garðar fór aftur af landinu.
Það er hugmynd að minnismerki fyrir Húsavíkurkaupstað. Þá er þarna portretmynd
úr bronsi af Binna í Gröf, sem
gerð var fyrir Vestmannaeyinga. Einnig er fróðlegt að
sjá fjöl með fyrstu hugmyndum
að „reliefi", sem síðar var sett i
mótin á pakkhúsum við Sundahöfn. Einnig koparmynd, sem
Sigurjón vann, þegar hann var
að byrja að hugsa um myndina
fyrir framan Höfða.
Aðspurður hvað helzt væri á
döfinni hjá honum af útimynd-

Ljósm. Sv. Þorm.

ÁLANDSEYJASÝNINGIN — Við birtum þessa mynd af stúlkum frá Álandseyjum
til að minna á Álandseyjasýninguna sem nú stendur yfir í Norræna húsinu. Hún er
opin daglega frá 14—22 og auk þess eru fyrirlestrar á kvöldin.

Hátíðahöld Sumargjafar
EINS OG verið hefur mörg und
anfarin ár gengst Barnavinafélagið Sumargjöf fyrir hátfðahöldum á sumardaginn fyrsta.
Að þessu sinni verða sex
skrúðgöngur í borginni, leiksýningar f Austurbæjarbfói kl.
14 og 15.30, brúðuleiksýningar
f Réttarholtsskóla kl. 14 og 16
og skemmtanir f Breiðholtsskóla kl. 14 og ( Arbæjarskóla
kl. 16.
Leiksýningu í Austurbæjarbíói hafa nemendur I leiklistarskólanum SÁL unnið að og er
hún algerlega á vegum annars
bekkjar skólans. Efniviðurinn
er sóttur i ævintýri eftir Kipling og siberiskt ævintýri, og er
þetta frumflutningur.
Þeir,
sem sem að sýningunni standa,
eru 11 að tölu, og er leikstjóri
Sigúrður Pálsson. Aðgöngumiðar að sýningunni verða seldir í
Austurbæjarbiói frá kl. 11 f.h.
og kosta þeir kr. 200.
Brúðuleiksýningin í Réttarholtsskóla er á vegum Leik-

brúðulands og verða þar sýndir
nokkrir þættir úr fyrri sýningum. Aðgöngumiðarnir verða
seldir í Réttarholtsskóla frá kl.
13, og kosta þeir kr. 200.
Nemendur úr Fósturskóla Islands skemmta börnum í Breiðholtsskóla og Arbæjarskóla og
er hér endurtekin skemmtidagskrá sem flutt var í Austurbæj
arblói 4. apríl s.l. Miðar verða
seldir í skólunum milli kl. 10 og
12 f.h.- og frá kl. 13 og kosta kr.
150.
Þá- má geta þess, að hluti
ágóða af barnasýningum kvikmyndahúsa i dag rennur í sjóð
Sumargjafar.
Hér fer á eftir skrá um skrúðgöngur Sumargjafar i dag:
Skrúðganga f Breiðholtshverfi
kl. 13.15
Safnast verður saman á mótum Þórufells og Breiðholtsbrautar og gengið niður Breiðholtsbraut um Stöng og vestur
Arnarbakka að dyrum sam-

komusalar
Breiðholtsskóla.
Lúðrasveit Arbæjar- og Breiðholtsskóla og Lúðrasveit verkalýðsins leika fyrir skrúðgöngunni. Stjórnandi Ólafur L.
Kristjánsson.
Skrúðganga í Arbæjarhverfi kl.
14.15
Gengið verður frá Arbæjarsafni upp Rofabæ að Árbæjarskóla. Lúðrasveit Árbæjar- og
Breiðholtsskóla og Lúðrasveit
verkalýðsins leika fyrir göngunni. Stjórnandi Ölafur L.
Kristjánsson.
Skrúðganga f Bústaðahverfi kl.
13.15
Gengið verður frá Hvassaleitisskóla um Stóragerði, Heiðargerði, Grensásveg og Hæðargarð
að
Réttarholtsskóla.
Lúðrasveit drengja leikur fyrir
göngunni. Stjörnendur Páll
Pampichler Pálsson og Stefán
Þ. Stephensen.
Framhald á bls. 22

127 kínversk grafíkverk á Kjarvakstöðum
SYNING á kfnverskri graffklist
var opnuð I gær að Kjarvalsstöðum og stendur hún fram til
11. maf n.k. Við opnun
sýningarinnar héldu ræður
þeir Vilhjálmur Hjálmarsson
menntamálaráðherra og kfnverski sendiherrann, Chen
Tung. A sýningunni eru 127
verk, sum glæný, en önnur
eldri og elzta verkið á sýningunni mun vera frá þvf um 1700.
Er það eftir listamanninn
Cheng Pan-chiao og heitir
„Orkideur og bambusreyr".
í sýningarskrá segir m.a.:
Kínversk grafíklist á sér langa
sögu og ber með sér sterk þjóðleg stileinkenni. Bæði atvinnulistamenn og áhugalistamenn
úr röðum verkamanna, bænda
og hermanna hafa skapað listaverk með nýju innihaldi og nýjurq stil og eru þau reist á arfleið og þróun fágaðrar iisthefðar. I verkum þessum koma
þessir listamenn fram sem ötulir boðberar þeirrar bókmenntaog listastefnu Maós formanns
að „láta hundrað blómjurtir
blómstra, sem eldri blóm hafa
látið vaxa, svo að þær megi nýjar af sér gefa" og „láta fortíð-

ina þjóna nútíðinni og Kina
notfæri sér það sem erlent er".

Þótt þessi verk séu enn ófullkomin að listgæðum, endur-

Sigurjón við nýjustu mynd sfna. Þarna er frunim.vndin f plasti, en
heima á vinnustofuiiiii er listamaðurinn að skera hana f mahogni.
mismunandi efniviði, málmum,
viði og plasti. Nýjasta myndin
er veggmynd, mótuð í plast,
sem hann er sfðan að vinna í
mahogni. En Sigurjón sagðist
gjarnan móta þannig hugmyndina fyrst, áður en hann tekur til
við að vinna í dýran efnivið.
Þannig er um aðra mynd þarna,
sem er hugmynd að minnismerki um Garðar Svavarsson
landnámsmann og sem hann
nefnir
Farfugla, þar sem
spegla þau samt sem áður þau
afrek, sem kinverskir listamenn hafa unnið á þessu sviði
vegna hinnar miklu reynslu, er
þeir hafa öðlast með því að
skyggnast vandlega inn í lifshætti verkamanna, bænda og
hermanna.
Á blaðamannafundi i gær,
sem haldinn var i tilefni
sýningarinnar sagói kínverski
sendiherrann, Chen Tung, að
þessi sýning hefði áður verið i
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um, sagói Sigurjón, aó verk
hans, Krian, sem Alþýðusambandið ætlaði að láta setja upp
á Eyrarbakka sem minnismerki
um Ragnar Jónsson, væri komið i vinnslu í smiðju. Myndin á
að verða 13 m á hæð og væntanlega yrði hún unnin i sumar.
Annars
virðist
Sigurjón
Ölafsson vinna nokkuð mikið
úr mahogniviði um þessar
mundir.

Skrúðganga
í Breiðholti

Framfarafélag Breiðholts 3
gengst fyrir skrúðgöngu í dag,
sumardaginn fyrsta kl. 9.30.
Gengið verður frá Hólabreljkuskóla að Fellaskóla. Leiðin sem
gengin verður er Suðurhólar,
Vesturberg, Norðurfell og Suðurfell að Fellaskóla. Lúðrasveit
Breiðholts- og Arbæjarhverfis
leikur fyrir göngunni. Skátamessa verður síðan f Feliaskóla.

Forseti íslands
heiðursdoktor við
Björgvinjarháskóla
FORSETI íslands, hr. Kristján
Eldjárn, hefur verið kosinn
heiðursdoktor við háskólann i
Björgvin i tilefni af 150 ára
afmæli skólans.
1 frétt frá skrifstofu forseta islands segir, að forsetinn muni
verða viðstaddur á háskólahátiðinni i Björgvin hinn 25. april.
Forsetahjónin fara utan á föstudagsmorgun og munu koma heim
siðdegis á mánudag.

Fermingarstúlka
Eitt verkanna, „Blóm hinna f jögurra árstfða"
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ÞÚ, sem í ógáti tókst brúna
flauelskápu nr. 36 og skildir eftir
eins kápu nr. 34 við altarisgóngu f
Bústaðakirkju þriðjudaginn 22.
apríl sl., hringdu f sfma 71772.

