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Rafn viö eitt verka sinna.

Lj ósmyndir
sem lislíomi
FRI — l gær var opnuð á
Kjarvalsstöðum sýningin
Með opin augu. Að henni
stendur Rafn Hafnfjörð
og verkin eru allt Ijósmyndir eftir hann. Á
sýningunni eru 240 verk
eftir Raf n og eru öll verkin til sölu. Þetta eru allt
l i t m y n d i r sem
Rafn
hefur unnið (kópíerað) í
Sviss.
Margt athyglisveröra verka
er á sýningunni og má þar nefna
sérstaka deild sem tileinkuö er

meistara Kjarval sjálfum, en i
henni eru myndir af vinnustofu
Kjarvals eins og hann skildi viö
hana .
Ljósmyndir hafa vioast hvar
haslaö sér völl sem viðurkennt
listform og þaö er vel viðeigandi
aö enda þennair pistil á oröum
Rafns um hlutverk ljósmyndalistarinnar:
„Þessi sýning er framar öllu
violeitni til þess ao opna augu
landa minna fyrir mikilvægi
ljósmyndalistarinnar
og
reyndar allrar myndlistar. Sá
sem er ólæs á myndir er einnig
ólæs á hiö mikilvæga land okkar
og þá um leiö umhverfiö".

ISLENSK LIST I
BANDARÍKJUNUM

Frá sýningunni i St. Paul.
SýningtSLENSKLIST 1944-1979
var opnuo 12. september s.l. i
Minnesota Museum af Art I St.
Paul, aö viostöddu fjölmenni.
Sendiherra Bandarikjanna á
Islandi, Richard A. Ericson jr.,
opnaöi sýninguna meo ræftu og
rakti tildrög hennar. Sýndi hann
islenskri myndlist mikinn sóma
meöþviaö takast svo langa fero
á hendur af þessu tilefni. Viö
opnunina, sem var hin hátiölegasta, tóku ýmsir fleiri til
máls.
Sýningunni var afar vel tekio
og sýndu fjölmiðlar henni
mikinn áhuga, svo og islenskri
myndlist almennt, m.a. var
sérstakur
sjónvarpsþáttur
helgaður henni. Ennfremur
voru af s a m a tilefni tvö

útvarpsviötöl við forstöðumann
Listasafns Islands, og var þeim
útvarpað um öll Bandarikin.
Fólk i Minneapolis af islensku
bergi brotiö lagði af mörkum
fyrirfram
mikilsverða
kynningarstarfsemi
vegna
sýningarinnar, einnig héldu
kvennasamtökin Hekla Club
uppi r a u s n a r l e g u m
kaffiveitingum við opnunina. Að
öllum öðrum ólöstuðum átti
Valdimar Björnsson,
fyrrverandi
fjármálaráoherra
Minnesotarikis, stærstanhlut að
áöurnefndu kynningarstarfi.
Af opinberri hálfu hefur ekki
verið efnt til yfirlitssýningar á_
islenskri myndlist i Bandarikjunum siðan 1965, er haldin
var slik sýning i Colby College i
Maine.

ELSE PAASKE (alt)
ERLAND HAGEGAARD (tenór)
FRIEDRICH GÚRTLER (píanó)
A efnisskránni eru verk eftir Schumann (Frauenliebe und
— leben) Sibelius, Mahler og Purcell.

Tónleikar með verkum eftir

JÓN NORDAL
Sunnudag 14. okt. kl. 20.
Flytjendur: Guðný Guðmundsdóttir, Halldór Haraldsson,
félagar úr Fóstbræðrum (stj. Ragnar Björnsson),
Kammersveit Reykjavikur (stj. Páll P. Pálsson) og
Hamrahliðarkórinn (stj. Þorgerður Ingólfsdóttir)
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Verið velkomin

UtlDULl

Aferdmarbarikinn í
Umíerðarmiöstööinni
12. október breyttíst hin almenna afgreiðsla
Verzlunarbankans í Umferðarmiðstöðinni í útíbú með öll innlend bankaviðskiptí og sjálfstæða
reikninga.
Verið velkomin til viðskipta við útibú okkar miðsvæðis í alfaralcið þar sem bflastæði eru þó ætíð
til staðar.
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Karl G. Jónsson útibússtjóri.

