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Listiðnsýning á
Kjarvalsstöoum
Bandalag kvenna i Reykjavik
gengst fyrir syningu á listiðn islenskra kvenna aö Kjarvalsstööum, dagana 16.-25. feb.
Þátttakenur i syningunni
verða um 40 konur. Htin veröur
þvi mjög fjölþætt. Hér syna
bæöi þekktar listakonur og þær,
sem aldrei hafa sýnt ábur.
Syndur veröur ymiss konar
vefnaöur, batik og margs konar
handí&ir, ullar- og tóvinna. Þá

veröur sýnd leirkerasmiö, gullog silfursmiöi, handofnir og
handprjóna&ir kjólar o.fl.
Syningarmunir eru valdir af
matsnefnd ffelagsins Listion.
Hönnuður syningarinnar er
Gunnar R. Bjarnason leiktjaldamalári.
Þetta veröur „lifandi" syning, þar sem alla syningardagana veröa synd einhver vinnubrögð, spuni á rokk og snældu,
knipl, vefnaour o.fl.

Ráðherrastólar nefnist þetta verk eftir Hildi Hákonardóttur vefara.

Skemmtiatriði veröa flesta
syningardagana. ólöf Haröardöttir og Hamrahliöarkörinn
syngja,
Þjóodansafélag
Reykjavikur sýnir þjóBbúninga
og þjóðdansa. Þá veröa haldnar
tiskusyningar undir stjórn Unnar Arngrímsdóttur, sýndir
veröa ofnir og prjónaöir kjólar
úr batik.
Þetta er i fyrsta sinn, sem
Bandalag kvenna i Reykjavik
gengst fyrir listi&naoarsyningu.
Fyrr a arum gekkst þaö fyrir
blömasyningu, iBnsyningu, sem
haldin var I MiBbæjarskblanum
vio mjög góöar undirtektir. Þá
hefur Bandalagio haldiB eina
handavinnusyningu og þa6 tök
þátt i Reykjavikursyningunni
1948.
Bandalag kvenna i Reykjavik
var stofnao fyrir tæpum 63 arum. 1 þvi eru nti 31 reykvlskt
félag meö um fjbrtan þtisund
félögum. ÞaB er aoili að Kvenfelagasambandi íslands.
Fyrir utan aö vera tengliöur
aBildarfélaganna, þa hefur
BandalagiB I áranna röö haft hir
margvislegustu malefni á
stef nuskrá sinni. Her skal drepiö
a þau helstu, sem unniB hefur
veriö aö hin slöari ar: Afengismal, mMefni barna og aldraöra,
heilbrigöismal,
kirkjumal,
orlofsm&l, tryggingarmal, uppeldis- og skblamál, verblags- og
verslunarmál o.fl.
Þá gengst Bandalagiö einnig
fyrir raðstefnum og fræbslufundum um ymiss konar malefni. Ma þar til nefna, ao ariö
1979 gekkst það fyrir r&ðstefnu
um mataræöi skölabarna og
varnir gegn vimugjöfum. í
mars n.k. veröur haldin ráö-

Margir fagrir kjólar veröa á sýningunni
stefna um málefni aldraðra.
og heilbrigöara Hfi borgarbúa
Bandalagio hefur a löngum
Fyrsti forma&ur Bandalagsstarfsferli sinum ymist att
ins var Steinunn H. Bjarnason,
frumkvæöi a6 e&a stutt margt
Ntiverandi fórma&ur er Unnur
þa&, sem stuðlað hefur a& betra Agustsdöttir.

