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Kjarvalsstaðir:

Uppselthjá
Ragnari Páli
1500 gestir um helgina
RÁGNAR Páll listmálari opnaði
málverkasýningu aö Kjarvalsstöðum s.l. laugardag þar sem hann
sýnir bæði myndir sem eru í
einkaeign og myndir sem eru til
sölu. 38 myndir voru til sölu en á
fyrstu
klukkutímum
sýningarinnar
seldi
hann
allar
myndirnar. 1500 manns sáu
sýningu Ragnars Páls um helgina,
en henni lýkur um næstu helgi.
Ragnar Páll var fyrsti listamaðurinn sem sýningarráð Kjarvalsstaða neitaði um afnot af sölum
hússins á sínum tima. Eftír þá
neitun hélt hann sýningu í Bogasalnum og seldust öll málverkin
þar fyrsta daginn. 1 fréttatilkynningu frá Ragnari Páli um sýningu
hans í Kjarvalsstöðum segir:
,,Á þessari sýningu, sem er
sjötta einkasýning Ragnars Páls,
eru 75 verk og er rúmur
helmingur þeirra til sölu, en hitt
eru verk í einkaeign og hafa fæst
þeirra verið sýnd áður. Þar á

meðal eru 10 portrait, meðal
annars af dr. Kristni Guðmundssyni fyrrverandi ambassador og
Sigurliða Kristjánssyni
kaupmanni. Til sölu eru 20 olíumálverk, 13 vatnslitamyndir og 5
pastelmyndir og er verð sölumyndanna frá 35 til 175 þús. kr.
Auk mannamyndanna eru á sýningunni
landslagsmálverk
einkum frá Vestfjörðum, Snæfellsnesi,
Þingvöllum,
Landmannalaugum
og
Siglufirði.
Einnig eru á sýningunni nokkrar
blómamyndir, húsamyndir og
bátamyndir.
Sýning Ragnars Páls er opin
daglega kl. 16—22 til sunnudagskvölds 19. október og þar fær
almenningur að kveða upp sinn
dóm um réttmæti ákvörðunar
sýningarráðs Kjarvalsstaða, sem
að meiri hluta var skipað listamönnum, en það var núverandi
hússtjórn, sem leyfði Ragnari
Páli að sýna að Kjarvalsstöðum.

Fyrsta skóflustungan
tekin að Menntaskólanum á Egilsstöðum
Egilsstöðum, 13. október
1 DAG kom menntamálaráðherra
til Egilsstaða og tók fyrstu skóflustungu að tilvonandi menntaskóla. Þær f ramkvæmdir, sem eru
að hefjast eru upphaf byggingar
Menntaskólans á Egilsstöðum. f
fyrsta áfanga er annars vegar
mötuneyti fyrir allan skðlann og
ýmis sameiginleg aðstaða. Hins
vegar er heimavist fyrir 70 nemendur.
Áætlað er að Ijúka í ár botnplötu fyrir mötuneytisálmuna,
sem er 758 fermetrar að grunnfleti, en heildarflatarmál hússins,
sem er á tveimur hæðum, er 1.548
fermetrar og 6.764 rúmmetrar. í
seinni áföngum eru áætlaðar
heimavistir fyrir fleiri nemendur,
kennsluhúsnæði, þar á meðal
íþróttahús og starfsmannaibúðir
og hef ur verið gerð heildaráætlun
um
uppbyggingu
skólans.
Reiknað er með í framtíðinni, að
skólinn starfi með fjölbrautasniði, þótt byrjað verði á hefð-
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bundnu menntaskólanámi. Um
sjón með undirbúningi og hönnur
hefur
annazt
byggingardeilc
menntamálaráðuneytisins
OÍ
byggingarnefnd skólans, sem
eru: Þórður Benediktsson, Þor
steinn Sveinsson og Hjörleifu
Guttormsson, sem er formaðu
nefndarinnar.
Framkvæm
verksins er í höndum Fran
kvæmdadeildar
Innkaupastofi
unar ríkisins. Hönnun verksir
annast
Arkitektastofan
s.I
Ormar Þór Guðmundsson og öri
ólfur Hall. Sveinn Þórarinssc
verkfræðingur,
Verkfræðistof
Gúðmundar G. Þórarinssona
Verkfræðistofa Sigurðar Tho
oddsen s.f. og Verkfræðistofa
Rafteikning s.f.
Arið 1965 voru sett lög, sei
heimiluðu stofnun menntaskóla
Austurlandi. 1971 ákvað Gylfi 1
Gíslason að menntaskólinn skyh
verða á Egilsstóðum. 1972 tók t
starfa undirbúningsnefnd, sem
voru: Lúðvík Ingvarsson, Vi
hjálmur
Sigurbjörnsson
o
Sigurður Blöndal. 1973 tók núve
andi byggingarnefnd til starfa.
Vilhjálmur
Hjálmarsso
menntamálaráðherra sagði vi
athöfnina i dag er hann tó
skóflustunguna:
„Austfirðinga
binda miklar vonir við væntai
legan menntaskóla sinn. Með ti
komu hans víkkar svið skólamál
í f jórðungnum og honum er ætla
að treysta tengslin með verknán
og bóknámi. Ákvæði um mennt:
skóla á Austurlandi voru fyn
sett í lög 1965. Skólanum v£
ákveðinn staður á Egilsstöðui
1971. Undirbúningsnefnd skipu
sama ár og byggingarnefnd 197
Gerð hefur verið heildaráætlu
um uppbyggingu skólans í stóru
dráttum og allt er tilbúið að hef.
fyrsta verkþáttinn við fyrs
húsið. Heill fylgi byggingu (
síðar starfi Menntaskólans
Egilsstöðum."
— Steinþór.
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Vilhjálmur HjSImarsson menntamálaráðherra tekur fyrstu skóflustunguna að menntaskólanum á
Egilsstöðum.

Ragnar Páll. 1 fjarska á stóru myndinni er portrett af dr. Kristni Guðmundssyni fyrrverandi
utanrfkisráðherra.

