Athyglisverð bókaog prentsýning
að Kjarvalsstöðum

Sunnudagur 16. nóvember 1975.

Jóhannes G u t e n b e r g , koparstunga eftir A. Thevet frá árinu
1584.
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Gutenbergs-bibliu.

Prentsmiöja Jóhannesar
Gutenbergs.

Prentlistin er undirstaða allrar þekkingar
— Prentl istin
breytir
h e i m i n u m . Þetta
eru
einkunarorð eða nafn
sýningar þeirrar sem nú
stendur yfir á Kjarval sstöðum í Reykjavík, en
það er þýsk farandsýning
sem sett var upp árið 1968
ítilefni af 500. ártíð föður
prentlistarinnarf Jóhanns
Gutenberg, og það vill svo
til/ að í ár eru 400 ár l iðin
siðan Guðbrandur biskup
Þorláksson hóf prentun
biflíu þeirrar að Hól um í
Hjaitadal, sem kennd er
við nafn hans, Guðbrandsbiflíu. Það var vel
til fundið að fá þessa

sýningu hingaötil l ands á
þessu á r i .
Fyrir þá sem áhuga hafa á
prentverki og bókaútgafu er
þessi sýning kærkomin. Þarna
má sjá i máli og myndum þróun
prentlistarinnar frá' upphafi.
Prentverk er i dag aöeins
venjuleg iön i augum flestra og
einn hlekkur i þjóðfélagskeðjunni, en ef menn hugsa aðeins
lengra, þá geta allir séð að
prentverk er miklu meira en
venjuleg iön, það er undirstaða
allrar þekkingar i heiminum,
undirstaða þess að hægt sé að
koma henni frá sér til þeirra
sem njóta eiga. öll framþróun I
heiminum tók stökk fram á við
eftir uppfinningu Gutenbergs.
Hún gerði mönnum mögulegt að

koma öllum visindum hvers
eðlis sem þau voru til
almennings. Þess vegna kemur
öllum þessi sýning við. A henni
geta menn séð hvernig þetta
ævintýri gerðist og hvernig
þróunin hefur orðið i þessari
mikilvægustu iðngrein allra
tima, prentverkinu.
En þessi sýning er fyrst og
fremst til minningar um Gutenberg, þann mikla meistara, En
svo furðulegt sem það er, þá
hefur litlu sem engu verið haldið
til haga til minningar um
þennan mann. Hann yar fæddur
i Mainz i Þýskalandi skömmu
fyrir aldamótin 1400, og hann dó
i febrúar 1468. Viö fullkomnun
sina á lausaletrinu og við
prentun bifliu sinnar lenti
Gutenberg i mikilli fjárþröng,

Þessar fjórar myndir segja margt um þróun prcntlistarinnar. Efst t.v. má sjá upphaf setjaravélarinnar og fyrir neðan Kastenbein-setjaravél
megin sýnir handknúna hraðpressufrá 19. öld, en fyrir neðan er hverfivél (rotationsvél) til bókaprentunar, frá árinu 1846.

og áður en hann gat selt bifliuna
heimtaði lánardrottinn hans fé
sitt aftur: sá hét Johann Fust.
Gutenberg gat ekki borgað og
missti prentsmiðju sina og allt
upplag bibliunnar. En siðar, eða
árið 1465, aðeins þremur árum
fyrir
dauða
hans,
tók
kjörfurstinn i Mainz hann upp á
sina arma og gerði hann að
hirðmanni sinum, þannig að
hann átti við góðan aðbúnað að
búa siðustu árin.
Þeir sem hafa áhuga á
þessum málum, ævi og störfum
Gutenbergs, svo og þróun prentlistarinnar, ættu ekki að láta
sýninguna að Kjarvalsstöðum
fara framhjá sér. Hun er opin
daglega frá kl. 16-22 og frá 14-22
um helgar fram til 27. nóv.
næstkomandi. -S.dór

frá árinu 1869. Efri myndin hægia

