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/ / Cha ng McCurdy er Ba nda ríkja % • : . ^ f ^ ^ f e » ma öur, upprunninn ur Koreu. Ha nn
'»■•'**? er a fburða hosmvnda ri oa hefur
Almenna bóka féla giö kynnt ha nn
rækilega meö útgáfu á glæsilegri
myndabók um ísland. Hér eru
nokkrar myndir úr þeirri bók, en í
] da g opnar McCurdy Ijósmynda sýningu aö Kja rva lsstööum; þa r sem
Vsi W
hann sýnir Ijósmyndir frá íslandi og
víöar.
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Maöur er nefndur John Ghang
McCurdy og upprunninn a usta n
úr Kóreu, en hefur ílengst í
Bandaríkjunum. Va rla mun réttu
máli ha lla ö þótt sta öhæft sé, a ö
hann sé ekki til muna þekktur á
íslandi og hefur ha nn þó meö
sérstökum hætti ha ft a fskipti a f
landinu — og í þá veru a ö
þakklætisvert er. McCurdy er
Ijósmyndari, sérkennilegur og
merkur Ijósmynda ri; einn fárra ,
sem tekst a ö nota mynda vélina
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sem tæki til listrænna r sköpunar. Því til sönnunar er bók, sem
einfaldlega ber heitiö ICELAND
og út hefur komiö á vegum
Almenna bóka féia gsins. Út a f
fyrir sig er þa ö ekki nýmæli, a ö
Ijósmyndarl
sendi
frá
sér
íslandsbók. La ndið okka r er
„öoruvísi" eins og a llir vita víst
nú oröiö og mikil náma hugkvæmum Ijósmynda ra . En íslandsmyndabækur ha fa vel flestar hyllst til a ö sýna fja llkonuna

meö va ra lit og a ugnskugga :
Atlavík í suma rblíöu með slútandi birkihríslur, sem sýna st
vera a lvöruskógur, ellega r rómantísk mótíf og heyra til sögunni:
Sláttumaður meö orf og Ijá og
vallgróinn torfbær í baksýn.
McCurdy viröist ekki ha fa
komiö a uga á þa u myndefni,
sem prýöa túrista bæklinga ööru
fremur. Mér er stóriega til efs að
túristum sunna n úr löndum geti
litizt vænlega á þa ö la nd, sem

McCurdy kynnir fyrir þeim með
þessarí bók. Ha lldór La xness
segir í formála, sem ha nn hefur
ritað í bókina , a ö hika ndi yrði
hann aö ganga inná sviö þessa ra
mynda, ef einhver tjáði honum
aö þær væru a uglýsing á feröamannastöðum.
McCurdy hefur ekki tekiö
mynd a f Gullfossi í bja rtviöri og
með hinum skylduga regnboga .
Þar ríkir dumbungur og fölbrúnn

er litur vetra rins á la ndinu, en
klaki umhverffs fossinn. Tigna rleg er loftmynd McCurdys a f
suðurströnd la ndsins; silfurlitt
hafið og þessi ægilegi sa ndur,
— en nokkrir umkomulitlir fugla r
í hópflugi og sýna st vera á leiö
innyfir þessa eyöilegu strönd.
Kaldur er blámlnn viö jökullóniö
á Breiöa merkursa ndi í tunglsIjósi, — ka ldur er ha nn undir
Eyrarfjalli, þa r sem útiga ngshrossiö kra fsa r. Viö vitum, a ð

