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Teikning eftir Björn Ransve.
Birgir Jonasson, landi hans, e r
nokkuð dökkur i litnum, og málverk hans ve rka he ldur óhre in.
Frá Islandi e r það Ágúst Petersen, se m me sta athygli ve kur, e n
andlitsmyndir hans e ru e kki
nægilega ve l he ngdar til að njóta
sin se m skyldi, samt má til dæmis
benda á málve rkið af Gylfa Gislasyni, se m e r e itt be sta ve rk á
þessari sýningu. Óskar Magnússon og Blóm ey Stefánsdóttir
koma þarna nokkuð á óvart, og
verk þe irra standa sig me ð mikilli
prýði á þe ssari sýningu. Af ve rkum Hildar Hákonardóttur e r það
„Bændakonur á Alþingi", se m

ber af öðru, se m ég he f séð e ftir
hana.
Maður ge tur ve l skilið, að þe ssi
sýning hafi ve rið til umræðu þar,
sem hún he fur ve rið haldin, e n e f
ég ve it rétt, e r Re ykjavik e ndastöð he nnar, og ég vona sannarlega, að næsta sýning frá Norræna listbandalaginu ve rði me ð
öðru sniði og öðruvisi að he nni
staðið, e n þe ss má ge ta til gamans
að lokum, að se inasta stóra sýningin frá bandalaginu var haldin
hér í Re ykjavik fyrir nokkrum
árum, og þá voru Kjarvalsstaðir
ekki fullge rðir og hið fræga loft
viðsfjarri.

Glaumbær í Skagafirði, ljósm ynd tekin af Douwe Jan Bakker.
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tetaúwú \\e\i$'vt \rara,
Vió* bjóáum yciur frá
nýja tegund Ijósritunarvél a.
I stad vökva er notad þurrt duft, sem
þrykkt er á pappírinn med 1000 kg. þrýstingi.

þ e t t a er nýjasta 1 josrilunartaeknin.
Stœrd afrita al l t aó A 3 . 43,2x 29,8 cm.

hvaó* þessi nýja tœkni býdur.
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