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MYNDKYNNING

Sýning i myndlistarhúsinu
á
Klambratúni þar
sem
eftirtaldir
listamenn
eru
kynntir:
WILLBARNET
BENGT
UNDSTRÖM
ALEXANDER
CALDER
PIERO
CARABELLESE
CORNEILLE
SALVADOR DALI
CARLOS DAVILA
DECARLO
WERNER
DREWES
ERRÓ
CECILIA
FRIESENDAHL
MARCEL GENAY
ROSALAAR
GREEN
MASSOLGUY
ANRAUD
D'HAUTERIVES
LEBADANG
CHRISTIAN
LEPERE
ESKIL NORDELL
MAXPAPART
PABLO PICASSO
GAETANO
POMPA
PATRICK
PROCKTOR
WOLF REUTHER
GEORGES
ROHNER
CLAUDE SAUZET
JEAN EHENNE
SIRY
JACQUES
SOISSON
VICTOR
VASARELY
YVARAL

Enn einu sinni geta þrykklistarmenn gertsér glaðan dag og
hrópað húrra. Félagið Myndkynning sem Konráð Axelsson
veitir forstöðu hefur flutt til
landsins 57 grafikverk eftir vlökunna listamenn, þ.;í m. nokkra
úr stórskotaliðinu: Alexander
Calder, Pablo Picasso, Salvador
Dali, Victor Vasarely og ERRÓ.
Hér er um að ræða ágætt framtak
og velþegið af listunnendum.
Sýningin skiptist nokkurn veginn
i tvennt þar sem annars vegar eru
myndir tuttugu og átta listamanna er eiga flestir eitt verk, og
hins vegar i'slendingurinn ERRÓ
með 23 myndir. Af erlendu þátttakendunum vekja mesta athygli
svíinn Bengt Lindström, belginn
Corneille, fransmaðurinn Jacques Soisson og spánverjinn SalvadorDali.en allir þessir listamenn
eru i senn frábærir handverksmenn og flinkir teiknarar með óskeikult formskyn og tilfinningu
fyrir litum. Myndheimi Vasarelys er búið að útjaska svo viða að
frumlegheit hans hafa dofnað i
augum kunnugra, — virðist sonur
hans Yvaral vera einn af þessum
sporgöngumönnum.

Islendingar eru smám saman
að vakna til meðvitundar um list
ERRÓs, hins viðfræga myndlistarmanns sem ungur hleypti
h e i m d r a g a n u m og settist að
erlendis; hingað til hafa þeir verið undarlega tómlátir gagnvart
list hans og ávallt sett upp hundshaus þegar á hana er minnst. Að
vísu hefur ERRÓ verið ágætt
nafn i upptalningunni: Ólafsson
og Laxness, Gullfoss og Geysir og
eldfjallið Hekla'., en sanngjarnt
mat á framleiöslu hans hefur
aldrei séö dagsins ljós á þeim
vettvangi sem einna helst kemur
til greina og er þar átt við Listasafn Islands, Menntamálaráðuneytiö og felenska listamenn almennt. Um ágæti ERROs þarf
enginn aöefast, hann er tvlmælalaust einn i hópi fremstu listamanna þessarar aldrar, rannsóknarefni listfræðinga og umsetínn af galleristjórum, rithöfundum og söfnurum. Allar
helstu bækur um myndlist geta
hans lofsamlega og timarit um
nútímalist birta iðulega greinar
um lif hans og starf. Alain
Jouffroy skrifar i Art International: „Leiðabdk málara eins og

ERRÓ er i fullu samræmi við hugmyndir og merkustu þjóðfélagslega og pólitiska atburði hvers
tlma. Hann er óþreytandi ferðamaður, virðir allt fyrir sér forvitnum augum, skráir og geymir
hjá sér allt sem hann sér á feröum sinum og leggur fram í málverkunum niðurstöðu sjónreynslu
sinnar: ekkert fer fram hjá honum, hvorki auglýsingaspjöld né
myndasögur,
barnabækur,
vlsindarit, kvikmyndir, frimerki,
niðursuðuvörur eða lyfjaumbilðir, ekki heldur hlutirnir sjálfir:
vélar, skurðlækningatól, flugvélar, bilar, vopn, rafeindatæki,
listasögubækur. Hvar sem hann
fer viðar hann að sér hundruðum
gagna, sem hann safnar og flokkar I skápa og skúffur, en Ur þeim
gerir hannsiðansafnmyndir. Þær
fyrstu sem I sjálfu sér boða
popp-listina eru frá árinu 1959. Af
víðfeðmi forvitni hans og þekkingar var árið 1960 hægt að spá
þvi, að hann yrði einhvern tima
með merkustu málurum slðari
helmings tuttugustu aldarinnar.
Þegar margir málarar takmörkuðu sköpunarþrá sina við
þröngt svið tilbrigða um eitt og
sama stef, hafði ERRÓ vit á að
vfkka hinn myndræna sjónhring
til alls, sem kallað hefur verið
„siðmenntun imyndarinnar" og
skapa sjálfum sér verksviö, sem
kerfisbundið innbyrðir öll þau
svið, s em m yndin nær til: m annslíkamann, liffærafræði, læknisfræði, grasafræði, dýrafræði, iðnað, tlskusýningar, stjórnmálaáróður, sögu og landafræði." Og
Alain Jouffroy segir ennfremur:
„Sagt er, að ERRÓ reiöist aldrei
við neinn. Að minnsta kosti deilir
list hans á engan mann, og enda
þott hún takmarkist ekki, eins og
hjá mörgum, við hreina og beina
staðhæfingu, veitir hUn sliku
magni glaðværðar og heilbrigði
inn í allan alvöruþungann og
fáránleikann, að maður
getur
ekki annað en haldið áfram að
berjast gegn hvers kyns kúgun,
hvers konar harðstjórn, hvers
konar gæslu og höftum hugsunar
og hugmyndaflugs."
Myndum ERRÓs á sýningunni
að Klömbrum má skipta i tvo
flokka, hinn fyrri geymir grafbka
endursögn málverka hans, hinn

CORNEILLE,
(Corneille
Guillaume
van
Beverloo)
Fæddist árið 1922 I Liége, Belgiu,
af hollenskum foreldrum. Býr I
Paris. Corneille stundaði nám i
teikningu á Listaakademlunni I
A m s t e r d a m og I grafik hjá
Stanley W. Hayter I Paris Hann
stofnaði tvo listamannahópa, þ.e.
hollenska Eflex-hópinn (1947) og
Cobra-hópinn (1948). Arið 1946
sýndi Corneille fyrst verk eftir
sig, og verk hans hafa siðan verið
sýnd i mörgum listasöfnum og
listamiðstöðvum i Evrópu og
Ameriku.

siðari er unnin sem grafik frá
byrjun og nefnist „Made in Japan" (framleitt I Japan). Þar er
stefnt saman vigtólum úr hasarblöðum og japönskum hvllubrögðum. ERRÓ smellir saman á
áleitinn hátt ofvexti kynfæranna
og siðlausu vopnaskaki, lærdómslist rUmsins og leikföngum
æskunnar sem sifellt verða fáránlegri.Kannski erþessi syrpa ekki
við hæfi viökvæmra sálna, tildurrófna menningarinnar, sem þó
leynt og ljóst leggja blessun slna
yfir óskapnað heimsins, en hún er
iáreyti suiu og ágengni margræð
eins og listin á að vera og gæti á
þann hátt höfðað til skoðandans.
Tæknilega eru graflkverk
ERROs með miklum ágætúm og
standast allar kröfur og er auðséð
að hann nýtur aðstoðar færustu
h a n d v e r k s m a n n a og þrykkmeistara. Eru þessar myndir
mikið augnagaman og vonandi
verður þess ekki langt aö biða aö
m á l v e r k l i s t a m a n n s i n s verði
hengd upp með pompi og pragt
þjóðinni
til
lærdóms
og
skemmtunar.
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DALI, Salvador
Fæddist áriö 1904 i Figueras, Spáni. Stundaði nám I teikningu i MadHd.
Eftir timabil með kúbönskum áhrifum fann hann sinn eiginn stfl t
Paris kynntist hann Oicasso og surrealistunumog vann sér til frægðar
fyrir hin súrrealistisku verk sin, bæöi i Evrópu og Bandarikjunum. Dali
hefur ávallt verið umtalaður listamaður og verk hans prýða nú veggi
margra listasafna og einkasafna um vlða veröld.

BENGT, Lindström
Fæddist árið 1925 i Storsjö Kapell, Harjedalen, Svíþjóð. Stundaði nám
við Konstfackskolan og Grunewalds mSlarskola I Stockholm. Eftir
nám við Kunstakademiuna I Kaupmannahöfn og Art Institute of
Chicago 1945-47, fluttist hann til Parlsar og he.fur starfað þar síðan.
Vcrk Lindströms má finna m.a. i Moderna museet I Stokkhólmi. CNAC
i Paris, Louisiana i Kaupmannahöfn, Museum van Ooestende. Aix la
Chapellex Museum i Þýskalandi, Carnegie Museum i Bandaríkjunum
og Budva Buseum I Júgóslaviu.

