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FINNAR A FERÐ
Myndlist
Valtýr Pétursson
Finnst nútíma list er heitið á
sýningu þeirra 12 lista ma nna ,
sem verk eiga í Austursa lnum á
Kjarvalsstöðum þessa
da ga na .
Það má með sa nni segja , a ð þar
kenni ma rgra gra sa : skúlptúr,
málverk, ýmis efni og a llt þetta
notað a ð vild hvers og eins. Þessi
hópur er mjög á sa ma reki, en
afar mismuna ndi hvernig féla garnir at ka
á viðf
a ngsefnum
sínum. Þa rna er unnið í ba mbus,
tré og kopa r, mála ð með a krýl
og olíu, ljósmynda ð og mála ð á
ljósmyndir, og a f þessu má sjá,
að þetta fólk er ekki við eina fjölina fellt.
Margt er þa rna ágætlega gert
og sumt a f mikilli kunnáttu og
áræði, en a nna ð fer fyrir ofa n
garð og neðan, nema útskýringa r
fylgi. I sýninga rskrá er a ð vísu
nokkurt lesmál, þa r sem ha ft er
eftir lista fólkinu ýmislegt, er gefur lítillega til kynna lífsviðhorf
þess, og einnig segir þa ð sjálft,
hvað því liggur á hja rta í sumum
tilfellum. Hvort hér er um sýningarhóp a ð ræða , sé ég ekki a f
skránni, og ekkert a f þessu fólki
hef ég rekizt á áður svo a ð ég
muni, en þa ð virðist ha fa sýnt
víða og er fra múrstefnufólk í
heimalandi sínu.
Það er ekki ónýtt fyrir okkur
hér úti í miðju ha fi a ð fá heimsóknir sem þessa . Hér fáum við
nasasjón a f því, sem efst er á
baugi hjá vinaþjóð okkar Finnum,
og ætla verður, a ð va nda ð sé til
slíkrar sýninga r, sem kynna á

nútímalist heilla r þjóða r út á við.
Nú er þa ð sa nnleikur, sem seint
verður hrakinn, að hver þjóðflokkur á þessa ri plánetu hefur sitt
séreinkenni, og öll vitum við, að
fjölmörg og ólík tungumál eru
toluð í veröldinni, en sa gt hefur
verið a ð listin sé alheimsmál, sem
allir skilji og vissulega er það rétt
að nokkru leyti, en mállýzkurna r
eru ma rga r á því sviði og eru í
flestum tilfellum sprottna r úr
þjóðarsál hvers la nds. Þa ð er a ð
mínu mati sterkur finnskur svipur
á sýningu þeirra tólfmenninganna, þrátt fyrir þa nn a uðsæja
alþjóðlega blæ, er sýningin ber.
Það mætti ja fnvel segja a ð viðfangsefnin og hugmyndfræðin
væru keimlík í Reykjavík og Helsinki — svo a lþjóðleg bylga ríður
nú yfir á myndlista rsviðinu, a ð
landamæri eru va rt merkja nleg
lendur. Sa mt er ætta rsvipurinn
yfirleitt til staðar, ef vel er að gáð.
Mörg verk á þessa ri sa msýningu Finna hljóta a ð vekja eftirtekt, og vil ég þar nefna málverk
eftir Luostarinen og Tang, og

ekki má láta hina r litlu, en hrifmiklu myndir Stenbergs gleymast. Skúlptúra r eftir C a ven og
Gryta eru einnig eftirminnilegir,
og eyja r Aih a eru skemmtileg og
frumleg verk. Mari Rantanen er
ef til vill kraftmesti lista ma ðurinn
í þessum hópi með hin áhrifa miklu málverk sín. Sum önnur
verk mætti benda á í þessu skrifi,
en ég læt þetta nægja a ð sinni,
því a ð erfitt er a ð henda reiður á
hinum finnsku nöfnum og sjón
er sögu ríka ri. Fólk ætti sjálft a ð
gera þa ð upp við sig, hva ð er
áhugaverðast við þessa sýningu,
en þa ð verður a ðeins gert með
því a ð kynna sér hva ð hér er á
ferð.
Það vill svo til, að tvær íslenskar sýninga r eru undir sa ma þa ki
og sú finnska og því gullið tækifæri til a ð gera svolítinn sa ma nburð. Ef menn vilja gefa sér tíma
til, geta þeir áreiða nlega séð mismuninn á þjóða rsál þjóða nna
tveggja. Og ég fullyrði, a ð við
þurfum ekki að hafa neina minnimáttarkennd.

Tré og járn

Jóhanna Bogadóttir
Það fer ekki fra mhjá neinum,
sem til þekkir, a ð Jóhanna Boga dóttir hefur fyrst og fremst
stundað grafíska list á unda nförnum árum, en nú hefur hún Ia gt
undir sig olíumálverkið, og áhrifin
frá gra fíkinni eins og svífa yfir
vötnunum á sáyningunni, sem hún
heldur í Norræna húsinu um þessar mundir. Þa r eru yfir þrjátíu
olíumálverk til sýnis og mörg
þeirra a f stærri gerðinni — lítil
formöt eiga a uðsjáa nlega ekki

upp á pa llborðið eins og stendur
hjá yngri kynslóð myndlista rmanna.
Þetta er hressileg og átakamikil sýning hjá Jóhönnu. Hesturinn
er í hávegum ha fður, og spýtur
alls kona r eru notaðar til að lífga
myndflötinn. Litir eru hreinir, og
tónhæðin nokkuð mikil á stundum. Myndbygging nokkuð la us,
en lipur og túlkar persónulegt viðhorf, sem einkennist a f ska pmiklum tilþrifum, og þa ð eru

kaflar í þessum verkum, sem virðast vart vera á valdi lista konunna r
vegna þess ofsa , sem hún lætur
lausbeizlaðan við a ð koma forminu á fra mfæri. Þa ð eru sterk
náttúruítök í þessum verkum Jóhönnu, og hesturinn kemur víða
við sögu, þróttmikill og villtur.
Það er miður, hve myndbygging
Jóhönnu r laus í reipum á köflum,
og þa ð er eins og hún leggi meiri
áherzlu á a ð láta myndflötinn
verða að ærslafullum leikva ngi en
að sa ma nþja ppa ðri heild, sem
sannfæri áhorfendur um gildi litar
og forms.
Ég bendi a ðeins á tvö olíumálverk sem þa u, er festust einna
bezt í huga mér við snögga viðkynningu á verkum Jóhönnu,
númer 6, Höfuðskepnur, sem mér
finnst eitt áhrif a mest a málverk
sýningarinnar, og Nr. 9, Brúin,
sem einnig er mjög ríkt í lit og
stendur ágætlega sem þruma ndi
heild. Anna rs er mikil spenna í
flestum þessum verkum Jóhönnu
og dálítil róma ntík á köflum.
Myndir Jóhönnu eru persónulega r
og einkenna st a f snöggum átökum og leika ndi myndbyggingu.
Það væri ekki fja rri la gi að tengja
sum þessa ra verka beint við umhverfið, og áhrif frá náttúrunni
eru vfða sjáa nleg. Eða á heldur
að nefna þa ð a ndrúmsloft umhverfisins, sem finna
má í
mörgum verkum á þessa ri sýningu.

Sprettur, 1986

Það er eins og áður segir hressilegur blær og mikil lita gleði yfir
sölunum í Norræna húsinu. Þa ð
er einnig mikil spenna yfir sýningu Jóhönnu Boga dóttur í heild.
Hún sýnir snögg og sterk vinnubrögð, sem óneita nlega orsa ka
bæði gott og stundum miður gott
málverk, en ára ngur er a uðsær,
og ég óska henni til ha mingju
með það.

Það er nokkuð síða n Helgi
Gíslason va kti a thygli með verkum sínum, sem unnin voru a ð
mestu í eir. Nú hefur ha nn söðla ð
eilftið um og notar járn og tré við
skúlptúrgerð sína. Helgi er enginn
byrjandi í fa ginu. Ha nn hefur
haldið þrjár einka sýninga r hér í
borg, og sú, sem nú stendur á
Kjarvalsstöðum, er sú fjórða . Að
undanförnu hefur Helgi dva lið í
Finnlandi og verið þa r í vinnustofu í Svea borg, og er þessi
sýning hans a fra ksturinn a f þeirri
dvöl.
Helgi hefur nýlega verið við
sýningarhald í Þýzka la ndi og verið vel tekið. Ef ég hef tekið rétt
eftir, eru þa u verk, sem nú eru á
Kjarvalsstöðum, frá sýningum,
sem ha nn hélt í sex borgum hjá
þeim þýðversku, en hér er alls um
13 skúlptúra a ð ræða .
Helgi Gísla son er duglegur
myndhöggvari, sem vinnur a f
mikilli a lvöru og festu. Þa ð er um
þó nokkra r breytinga r a ð ræða í
þessum seinustu verkum Helga ,
og þa ð kemur víða r fra m en í
sjálfu efninu, en eins og áður segir voru fyrri verk hans mestmegnis unnin í eir eða a ðra málma .
Þá ha fa seinustu verk ha ns og
nokkuð a ðra hugmynda fræði a ð
baki en fyrri verkin, og ég fæ
ekki betur séð en þa u séu forneskjulegri, ef svo mætti segja .
Þarna er á ferðinni ra mmfslenzkur hugmynda heimur, sem eins og

ber í sér sjálfa þjóða rsálina , þa ð
er a ð segja , unnið er á nútíma vísu, en uppruni og eðli lista mannsins sver sig í ætt við
umhverfi sitt og a ðstæður. Eitt
er víst. Þessi verk eru beinskeytt
í eðli sínu og ha fa vissa n þunga ,
sem minnir á ska mmdegið og
náttúrudramað, sem svo þrúga r
sálir ma nna á vissum árstíma hér
í sveit. Þa ð má víst fullyrða , a ð
þessi verk geta va rt orðið íslenzkari í eðli sínu, þrátt fyrir nútíma
útfærslu, sem sannar, a ð skúlptúr
dagsins í da g er ekki gripinn úr
lausu lofti, eins og ma rgur heldur. Persónulega
er ég mjög
spenntur fyrir þessum nýju verkum Helga og vona st til, a ð ha nn
haldi áfra m a ð sýna ja fh mikil
átök á koma ndi tímum.
Nokkrir skúlptúra r Helga eru
settir í sa mbýli við málverk Sigurðar Örlygssona r í Vestursa lnum, og er ég ekki viss um, að það
sambýli sé heppilegt. Mér fa nnst
verkin nokkuð ágeng hvert við
annað.
Að lokum vil ég ráðleggja fólki
að sjá þær sýninga r sem nú eru
á Kjarvalsstöðum. Þa r gefst tækifæri til a ð gera svolítinn sa ma nburð á verkum eftir tvo ágæta
listamenn okka r a f yngri kynslóðinni og nokkra Finna á líku reki,
sem sýna í Austursalnum. Ég lýk
svo þessum línum með því að óska
Helga Gísla syni til ha mingju með
árangur sem ha nn má fyllilega
vera ánægður með.
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