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mannkynssögunni
er þess oft getið að kinverjar hafi fundið upp
púðrið, áttavitann og
orðið fyrstir til að gefa
út dagblöð. í sambandi
við hið siðastnefnda
gleymist oft að geta
þess að
kinverjar
þrýstu ekki aðeins útskornum táknum á
pappir, heldur lika tréskurðarmyndum og
það á áttundu öld eftir
Krists burð. Þaðan
bárust bæði tréskurðarmyndir og málaraUst til Japan og viðar
um Asiu og framlag
kinverja til listþróunar
i austri erþvi svipað
og framlag grikkja til
vestrænna lista.
Klnversk list, bæBi I tréskurði
og málaralist, einkenndist jafnan af skáldlegri innlifun I og lofgjörBum náttúruna og samband
mannsins viB hana.
Þeir töldu þaB vera fyrir neBan sinn heiBur aB Hkja nákvæmlega eftir náttúrunni, heldur

Hvenær skyldi það
hafa myndast, þetta
óyfirstiganlega
bil,
sem talið hefur verið
aðskilja
„list" og
„listiðn"? Á miðöldum
voru þessar greinar i
sama handverksbátnum og var þeim þá
skipað i virðingarstöður eftir þvi hve hreinlegar þær voru. Góðir
húsgagnasmiðir hafa
vart verið minna metnir en m á l a r a r , og
myndhöggvararar
þóttu lægstir allra
vegna þess að þeir voru
þaktir ryki og skit við
vinnu sina. Myndhöggvarar og múrarar
unnu hlið við hlið i
kirkjubyggingum
og*
þótti sjaldan taka þvi
að nefna þá með nafni i
heimildum.
Sennilega er það á 16. öld sem
hinar svokölluðu „fögru listir"
ná yfirhöndinni, þ.e. málaralist
og höggmyndalist, óbeint á
kostnaB annarra listgreina. Þar
meB er ekki sagt aB húsgagnasmiBir, vefarar, postulinsgerBarmenn og gullsmiBir drægju
sig I hlé, og nokkrar „súperstjörnur" á þeim sviðum getum
viB nafngreint og vitum að þeir
nutu mik'llar hylli.

reyndu þeir aB tjá hringiBu og
hrynjandi hennar meB línunni
einni, en ffngerðir litflekkir
fylgdu svo á eftir sem fylling.
Landslagsmyndir þeirra eru þvl
stemmningar eBa hugmyndir
um nátturuna, gerBar af afburBa d r á t t h ö g u m m ö n n u m .
ÞaB var ekki aBeins I listsköpun
sem klnverjar stóBu framarlega, heldur einnig I gerB eftirprentana, en sú grein naut allt
aB þvf eins mikillar virðingar og
sjálfstæB myndgerB.
A seinni hluta 19. aldar fór
nokkur hnignun aB gera vart viB
sig I klnverskri myndlist sökum
erlendra áhrifa og eftirspurnar,
sem svo skapaði mikinn eftiröpunariBnaB í klnverskum hafnarborgum. Og allt keyptu evrópubúar sem voru þá aB uppgötva
klnverska list.
ÞaB er ekki fyrr en Nýja Klna
er stofnað að nýtt Hf kemur I
myndlist þeirra, — en á bak viB
þá grósku eru allt aBrar hugsjónir og mat. ÞaB er graflist
frá Nýja Kina sem viB sjáum
þessa dagana aB Kjarvalsstöðum, 127 eintök alls. Fyrsta
spurning sem læðist að manni á
þessari sýningu er hvernig I
ósköpunum margmilljóna þjóB
fari aB þvl aB skapa sér svo
keimlíkan stll, og I öBru lagi,
hvort slikur stíll, innrættur eins
og hann er af stjórnvöldum, geti
veriB heilbrigBur og þroskandi
fyrir listamanninn. ÞaB er enginn vafi aB lögB hefur veriB mikil rækt viB tréskurBarmyndina I

Klna á undanförnum áratugum
og tæknilega séB eru vinnubrögð
fyrsta flokks og gleðilegt að sjá
hve snjallir klnverjar eru enn
viö eftirllkingar. A ég þar viB
þær sjö myndir sem hér eru
eftir eldri listamenn (18-24) og
ég hefBi getaB svariB fyrir að
væru ósviknar vatnslitamyndir.

ópium fyrir fólkið
Þessar gömlu myndir hafa
einnig á sér yfirbragð margra
listrænna persónuleika, en afgangurinn af sýningunni gæti
nær allur verið eftir sama listamanninn. Myndefni þessa listamanns er alþýðan við vinnu á
ökrum, f skógum, í verksmiðjum, skipum og skólum.
E r ekki nema gott eitt um það
aö segja þvl landið heitir nú einu
sinni „alþýðulýðveldi". En eitt
er það sem slær mann strax, og
það eru brosin. Allt fólk á myndunum brosir eða hlær, hvort
sem það er að kenna rafmagnsverkfræði eða sligast pungsveitt
undir byrðum á ökrum. I verksmiðjunni, innan um hávaðann
og eldglæringar logsuðutækja,
brosa menn út undir bæði eyru
eins og I óplumvimu. Hvar eru
hinar hliðarnar á mannlegu lií'i ?
Þær hljóta að vera til einnig I
Klna. Og þá rennur upp fyrir
manni ljós. Þessi verk eru gerð
til aB fá fólk til aB sætta sig viB
strit sitt, eins og trúarbrögB
gerBu fyrr á öldum. Myndirnar
eru ekki gerBar af fólkinu I
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Meö bros á vör:
Kjarvalsstöðum.

klnverskur t r a k t o r á graflksýningunni

verksmiBjunum, heldur af listvinnustofum sem skapa list sem
-verkafólki er skömmtuB. Hún
verBur að vera, eins og segir I
sýningarskránni „einföld, skýr,
tjáningarrlk og skrautleg". Og
listamaðurinn er orBinn geldingur sem gerir eingöngu þaB
sem hann er skikkaBur til að
gera. Þvl er vart hægt að nefna
þessi verk „alþýðulist" fremur
en hina fordæmdu gömlu kínversku list.
En það er lærdómsrlkt að
skoBa list sem er kirfilega undir
handleiBslu stjórnvalda, og
einkar viðeigandi að hún skuli
vera sýnd að Kjarvalsstöðum.
Verst hvað hún er illa hengd,
— myndirnar eru á pappaspjöldum sem mörg eru orpin
og utan á er Hmt gróft plast með
klúðurslegu glæru Hmbandi.
Ahrifin eru oft keimllk þvi aB
vera I speglasalnum I Tívoli og

ÞaB er ekki fyrr en meB
William Morris og preraafaelltunum aB bein tilraun er gerö til
aB færa hinar mörgu vanmetnu
listiBngreinar upp á hærra svið,
eða allavega vekja á þeim athygli. Slðan tekur Bauhaus við
og takmark þeirrar stofnunar
var nú ekki aöeins aB stuBla að
listrænni hönnun á nytjahlutum
heldur einnig að vinna gegn
fjöldaframleiBslu
ómerkilegra
hluta sem ekki voru gerBir með
neinni tilfinningu fyrir formi
eða lit.
Hér á íslandi hefur innflutt
drasl tröllriðið húsum manna,
bæði að utan og innan I áraraðir
og svo sannarlega timi til kominn a& stofna til samtaka sem
leg&u áherslu á listræna hönnun
á öllu þvl sem I kringum okkur
er innanhúss. Þessi samtök hafa
nú veriB stofnuB og nefnast ListiBn og sýna nokkrir félagsmenn
um þessar mundir I húsakynnum HeimilisiBnaBar, Hafnarstræti 3. Nefna þeir þessa fyrstu
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er þetta ekki likt þeirri snyrtimennsku sem jafnan einkennir
hvaB eina sem kinverjar gera.
Væntanlega fáum viB einhverntlmann aB sko&a hina „úrkynjuöu" og yfirstéttarlegu
eldri list frá Kina, sem þó sýnir
allar hliöar mannlegra tilfinninga eins og heilbrigð list ávallt
gerir.

MYNDLIST

ejftir Aðalstein
ingólfsson

Iðja og not

Skrifborð eftir Pétur Lúthersson. Myndir á vegg eftir Baldvin
Björnsson.

á

Skart eftir Jens Gu&jónsson.

sýningu slna „íslensk nytjalist
1" og munu a&rar eiga a& fylgja
innan skamms. En hvers vegna
„nytjalist"? Mér finnst aö þa&
orö sé „tautologia", þvl sé verk
gert af list, þá hlýtur þa& a&
koma a& notum, ef ekki höndunum þá auganu. Þa& er litill
munur á þeim notum sem við
getum haft af góðu málverki og
góðu veggteppi og reginmisskilningur að miða „not" aðeins
við beina handfjötlun e&a
, ágang. „Listiön" er stórum
betra orö.
Asa Ólafsdóttir vefari sýnir
nokkur veggteppi þar sem
amerísk indjánateppi virðast að
einhverju leyti vera kveikjan og
eru þau ofin með litnæmu augu
og tilfinningu fyrir dramatisku
bili milli lita. Baldvin Björnsson
sýnir snyrtilegar auglýsingateikningar og Jens Guðjónsson á
hér snilldarlega gerða og fjölbreytilega
skartgripi
sem nálgast það a& vera hreinn
skúlptúr og er Jens laginn vi& aö
nýta hrjúft yfirborö I „expressIfum" tilgangi. Pétur B. Lúthersson sýnir skrifborö sem
hljóta a& jafnast á vi& þa& besta
sem gert er af þessu tagi I
Evrópu, — skrifborö sem eru
bæði I hæsta máta hagnýt og eru
samt ekki „kaldar" mublur,
sökum mjúkrar áferðar. Astæðan fyrir þvl að Sigrún Guöjónsdóttir skipar sér I flokk Listi&nar, en ekki myndlistarmanna,
er liklega sú a& hún málar og
brennir flisar, og sýnir þaö hvað
stutt er á milli listiðnaðar og
listar. Sigrún er lipur og „elegant" teiknari, eins og vel kom I
Ijós á Kvennasýningunni og eru
skálar hennar og flisar mikið
augnayndi.
Verst er að allir þessir hönnuðir skuli ekki haí'a komið
saman sýningarskrá til minningar um þessa fyrstu samsýningu. Vonandi bæta þeir um
betur næst, og veröi heildarsvipurinn eins góður þá og nú,
er enginn efi á að félagsskapurinn Listiðn á eftir að verða jákvætt afl i íslenskri listsköpun.

