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Leirmunasýning í
Epal
Sýning á leirmunum eftir
þessa listamenn verður opnuö
kl. 10 laugardaginn 15. sept. i
húsnæöi verslunarinnar Epal,
Síðumula
20,
Reykjavik.
Sýningin verður opin frá kl. 10
— 18 alla virka daga nema
þriðjudaga og föstudaga frá kl.
10 — 22 næstu þrjár vikur.
Epal sem þekkt er fyrir vandaðan, sérhannaðan húsbúnað af
margvislegu tagi vill með þess-'
ari sýningu á munum þessara
kunnu listamanna minnast
þess, að tvö ár eru nií liðin frá
þvi, að verslunin tók til starfa.
Ætlunin er að listsýningar af
ýmsu tagi verði i framtiðinni
fastur liður i starfsemi Epal.

AOstandendur

s ý n i n g a r i n n a r raöa sér upp fyrir

fréttaljósmyndara

(Timamynd

Tryggvi)

Haustsýning FÍM hefst í dag
Lóðarhafar taki
þáttí
skipulagi
KEJ — A Reykjavfkurvikunni i
ágúst siðastliOnum var meOal
annars á vegum Þróunarstofnunar Reykjavikur kannað viðhorf borgarbúa til þéttingar
byggöar og skipulags i náinni
samvinnu viO ióðarhafa.
Varðandi spurninguna hvort
þétting almennt ætti rétt á sér,
svöruðu 67% já, 30% nei og 3%
voru óákveönir. Varðandi
spurninguna um hin einstöku
þéttingarsvæði uröu svipaöar
niðurstööur.
90%
þeirra er
svöruðu
spurningunni hvort skipulag
ætti að vinnast i nánari samvinnu við lóðarhafa, voru
hlynntir því, og 87% gætu vel
hugsaö sér að taka þátt I slíkum
vinnuhópi.
Niðurstööur þessarar könnunar eru að sjálfsögöu ekki tölfræðilega marktækar, þar sem
þátttaka takmarkaöist við þá
sem sóttu sýninguna, og aðeins
bárust svör frá hluta þeirra.
Engu að sfður gefa þær mikilsverða vfsbendingu um jákvæðan hug borgarbúa til ofangreindra málaflokka.

FjallaEyvindur í
Hnifsdal
KEJ — Litli Veikklúbburinn á
tsafirði frumsýndi i gærkvöld
Fjalla Eyvind i félagsheimilinu
i Hnifsdal. Er þetta fyrsta frumsýningin á landinu á þessu leikári og taka 20 til 30 manns þátt i
hverri sýningu.
Að sögn Margrétar óskarsdóttur er félagsheimilið i Hnifsdal stærsta og hentugasta húsnæðið á svæðinu til leiksyninga
og má kalla allgóða aöstööu þar
eftir endurbætur sem nýlega
hafa fariðfram. Þásagði húnaö
slöan í a p r i l hefði um 50 manna
hópur unniö að undirbuningi
leiksýningarinnar en Þjooelikhúsiö hefði verið hjálplegt með
buninga.
Leikstjóri Fjalla Eyvindar er
Jón Jiiliusson, Kristinn Danielsson sér um lysingu og Birgir
Engilberts hefur hannað leikmynd.

A morgun, 15. september,
veröur Haustsýning FÍM opnuö
aö KjarvalsstöOum og stendur
hún fram á sunnudagskvöld

hinn 23. september.
Haustsýningin er nú orðin árlegur viðburður I borginni sem
kunnugt er. Að þessu sinni valdi

synmgarnetnd 133 mynaverK at
258 sem henni bárust eftir 258
höfunda. Þar af eru 81 mynd-

v e r k eftir 26
utan
menn

myndverk.

félaga i FIM, en 18
félagsins eiga 54

Aðalfundur NAUST:

Bæta þarf
aðstððu til
að f erðast
og fræðast
um landið
Frá félagsfundinum í gær. Kári
Jónasson formaður Blaðamannafélagsins i ræðustóli.
(Timamynd: G.E.)

Félagsfundur BI:

Verkbannsaðgerðir
harðlega f ordæmdar
GP- f gærvarhaldinn fjölmennui
félagsfundur hjá BlaOamannafélagi Islands. A fundinum var
fjallaO um stöOuna I kjaramálum
blaOamanna, en samningar
þeirra eru nú lausir og hafa vcriO
siOan 1. jiilf i sumar.
I ályktun sem samþykkt var á
fundinum segir, að vinnubrógð
þau sem Vinnuveitendasamband

FIM auglýsir
eftir styrktarfélögum
FÉLAG islenskra myndlistarmanna hefur ákveðið aO bjóOa
áhugamönnum um myndlist aö
gerast styrktarfélagar FtM.
Nöfn s t y r k t a r f é l a g a munu
framvegis birtast i sýningarskrá haustsýningar. Styrktarfélagar fá ókeypis aðgang að
samsýningum félagsins, og
kaupi þeir þar myndverk gegn
staðgreiðslu fá þeir 10% afslátt
frá félaginu. Ennfremur er ætlunin aO efna árlega til happdrættis fyrir styrktarfélaga, þar
sem dregið verður um myndverk úr safni félagsins.
Argjald styrktarfélaga er kr .
30.000, sem greiOist eftirlitsmanni haustsýningar að Kjarvalsstöðum um sýningartimann, og mun kvittun fyrst um
sinn gilda sem skirteini.
Einnig má hafa samband við
formann FtM, Sigrúnu Guðjónsdóttur, Laugarásvegi 7,
simi 36077.

íslands viðhafði, þ.e. að boða
verkbann á félagsmenn i Blaðamannafélagi Islands, séu fordæmd harölega.
Þá segir:"Þetta verkbann er
boðað án þess að þessir aðilar
hafi rætt viö félagið þrátt fyrir
bréf þess frá 7. september, þar
sem þvi er lýst yfir, að Blaðamannafélagið sé reiöubuiö til við-

ræðna viö útgefendur um framlengingu k j a r a s a m n i n g s . Með
verkbannsboðuninni var tilboði
félagsins um framlengdan kjarasamning til áramóta hafnaö."
í lok fundarins var samþykkt
að fela stjórn og samninganefnd
að ganga frá kröfum vegna
væntanlegra viðræðna við útgefendur.

Hringf erð Sinfóníunnar:

FuHthús
aHsstaðar
GP/GO — Sinfóníuhljómsveit islands/ sem þessa
dagana er í hljómleikaferð
um landið/ iék í Bifröst á
Sauðárkróki sl. fimmtudagskvöld. Stjórnandi er
Páll P. Pálsson, einsöngvari Ingveldur Hjaltested,
einleiká trompet lék Lárus
Sveinsson og konsertmeistari er Guðný Guðmundsdóttir.
M i k i l aðsókn var að
þessum tónleikum sinfóníunnar og strax og húsið var
opnað byrjaði fólk að

streyma að, vitandi það að
þröngt myndi setinn bekkurinn á þessu sinfóníukvöldi í Bifröst. Enda var
listafólkinu forkunnarvel
tekiö og slapp það ekki af
senunni fyrr en það hafði
leikið f jögur aukalög.

Þetta er þriöja heimsókn Sinfóniuhljómsveitarinnar
til
Sauðárkróks siðan 1977 og
kunna Skagfirðingar vel að
m e t a slikar heimsóknir og færa
hljómsveitinni
og
framkvæmdastjóra hennar, Sigurði
Björnssyni, kærar þakkir fyrir
komuna.

GP — Fyrir skömmu var
haldinn aOalfundur Náttúruverndarsamtaka
Austurlands — NAUST — og sóttu
fundinn 75 manns.
1 NAUST eru nú um 230
einstaklingar sem félagar og
38 fyrirtækiogstofnanir sem
styrktaraðilar. A fundinum
urðu verulegar breytingar á
forystu félagsins. Hjörleifur
Guttormsson sem veriö hefur formaður s a m t a k a n n a
allt frá stofnun þess eða frá
1970, gaf ekki kost á sér til
endurkjörsog var i hans stað
kosinn formaður Einar Þórarinsson jarðfræöingur i
Neskaupstað. Auk hans
skipa stjórnina Anna Þorsteinsdóttir, Eydölum, varaformaður, Sigriður Kristinsdóttir, Eskifirði, gjaldkeri,
Anna Kjartansdóttír, Höfn,
ritari, Magnús Hjálmarsson,
Egilsstöðum, meðstjórnandi. Varamenn eru þau
Guðrún A. Jónsdóttir, Hlööum, Jón Einarsson, Neskaupstaö, og Óli Björgvinsson, Djupavogi.
A fundinum, sem haldinn
var viO Snæfell, I skala
Feröafélags
Fljótsdalshéraös, voru gerðar fjölmargar
samþykktir ogm.a. var gerð
samþykkt þess efnis aö hætt
yrði að sökkva gömlum skipum i sjó sem auðvelt sé að
eyða með öðrum hætti. Þá
voru gerðar samþykktir
varðandi
skipulagningu
landnotkunar með fjólþætta
nýtingu og verndun i huga,
um að auka þurfi skrá um
náttúruminjar og vinna aö
fri&lýsingu þeirra svæða sem
verömætust eru og hætta
steðjar að, um að bæta þurfi
aðstööu fólks til þess að ferðast og fræöast um landiö um
að komast fyrir mengun frá
fiskimjölsverksmiðjum o.fl.
ÞávaráaöalfundiNAUST
gerð samþykkt um að áríðandi sé að búið sé vel að opinberum stofnunum, svo sem
Náttúruverndarráði og Heilbrigðiseftirliti rikisins, sem
lögum samkvæmt er ætlað
mikið og vaxandi hlutverk á
sviði umhverfismála.

