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Betri helmingurinn?
A vorum dögum, þegar bæði
karlar og (sérstaklega) konur leitast
við aðbrjótaniður þá múra skilningsleysis sem staðið hafa milli kynjanna
um aldaraðir, ekki sist í Iistum og
listiðn, þá kemur það óneitanlega
flatt upp á vesaling minn að sjá
boðað til sérstakrar sýningar á
„Listiðn íslenskra kvenna" — en
sýningu með því nafni er nú að finna
að Kjarvalsstóðum. Hvers eiga þeir
karlmenn að gjalda sem nú og þá
hafa lagt sitt af mörkum til að
byggja upp islenska listiðn, —
gullsmiðir, leirkerasmiðir, tréskerar
o. fl. o. fl.? Eða þá þeir karlmenn
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Sýnikennsla i ullarvinnu.
(I.jósm. I'cirri).
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sem eiga talsvert i sumum þeim
verkum, sem á sýningunni eru?
Megum við eiga von á „L istiðn
íslenskra karla?" Vilji konur i raun
og sannleika sýna fram á þýðingu og
gildi verka sinna, gera þær það best
með því að stilla þeim upp við hlið
verka eftir karlmenn. Ætli það kæmi
þá ekki best i ljós hvað þær geta verið
fjári góðar?

er gott að sjá hér á einum stað
nokkur teppi eftir Vigdisi Kristjáns
dóttur og hlýtur nú að vera kominn
tími til að halda yfirlitssýningu á
verkum hennar. Teppi eins og L andnám gefa þó varla rétta mynd af
vinnubrögðum hennar, þar sem
frummyndin er gerð af Jóhanni
Briem.

Vef ir og skálar
Ánægja og
upplýsing
En ekki vil ég trúa þvi að þessi
kyngreining i íslenskri listiðn stafi af
öðru en hugsunarleysi, eða þá að
gleymst hefur að hugsa dæmið til
enda. Ekki veit ég heldur hvernig það
gengur upp að hafa bæði atvinnumenn og tómstundafólk undir
sama hatti. Yfirleitt fer tómstundafólkiðverr út úr slíkum samanburði,
auk þess sem samkrull af þessu tagi
hlýtur að vera vanvirða við þá
menntun og reynslu sem atvinnumaðurinn hefur að baki. Að
þessu sögðu skal það fúslega
viðurkennt að enga stóra smekkleysu
er að finna á þessari sýningu og það
má ganga á milli hinna ýmsu hluta
hennar og hafa
af þeim mikla
ánægju og jafnvel upplýsingu. T.d.

Af öðrum vefnaði fannst mér
framlag Ingibjargar Styrgerðar Haraldsdóttur einna merkast.en vefir
hennar bera vott um hárl'inan smekk
í ðllu, — litavali, formmyndum og
áferð. Tvö stykki eftir Hólmfríði
Arnadóttur láta lítið yfir sér, en þar
er sömuleiðis slegið á strengi
smekkvísi og útsjónarsemi. Mætti vel
hugsa sér þau verk í mun stærra
formi: Frammi á gangi má sjá teppi
eftir Signe Ehrngren, en um hana var
engar upplýsingar að finna í skrá.
Þar er hagleiksmanneskja á ferð,
hvort sem spilað er upp á lóna eða
myndirofnar.
Mest fer fyrir vefnaði ýmiss
konar, eins og eðlilegt er, en þar á
eftir ber mesl á leirmunum. Jónína
Guðnadóllir sýnir skálar i hátim
gæðaflokki eins og venjulega og
Steinunn Marteinsdóttir hefur losað

Þjónusta

Al' sýninf>unni, leirkcr Borghildar Óskarsdóllur í fortimnni. Teppi Vigdisar
Krisljánsdóllur á vegf>.

AÐALSTEINN
INGÖLFSSON

sig við margt flúr og aukaatriði og
sýnir hreinleg og aðlaðandi verk.

Til útf lutnings
Ég man ekki eftir að hafa séð
leirmuni eflir Borghildi Óskarsdóttur
áður, en i þeim er glerjungur notaður
fallega. Frá henni má eflaust vænta

Þjónusta

Jarövinna-vélaleiga

D sos

MURBROT-FLEYGaN

Loftpressur V é l a l e i g a Loftpressur
Tek að mér múrbrot, borverk og sprengingar,
einnig fleygun í húsgrunnum og holræsum,
snjómokstur og annan framskóflumokstur.
Uppl. ísíma 14-6-71.
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VÉLALEIGA
LOFTPRESSUR

Viðtækjaþjónusta
)

Sjónvarpsviðgerðir
Heima eða á verkstæði.
Allar tegundir.
3ja mánaða ábyrgð.
Skjárinn, Btrgstartastrati 38.

Upplýsingar í síma 19987

Sigurður Pálsson.
Sigurbjörn Kristjánsson

NJáll Haröanon Vélalciga
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Þjónusta

Tökum afl okkur múrbrot, einnig fleygun í húsgrunnum, holræsum, snjómokstur og annan framskóflumokstur. Gófl þjónusta, vanir menn.

ALLAN SÓLARHRINGINN MEO
HUOOLATRI OG RYKLAUSRI
VÖKVAPRESSU. Simi 77770

góðra gripa í framtíðinni. Kalrín
Agústsdóttir er ein um batikina og
kom það ekki að sök, svo
gagnvönduð scm öll vinna hennar er.
Ekki er ýkja margt nýstárlegl að sja i
skarli á sýningunni, þólt þekkl fólk
eins og Asdis Thoroddsen standi
lyllileg fyrir sinú, Margl af þcim
ofna, prjónaða og heklaða fainaði
sem þarna er, hefur áður sési og allt
goll um þá vöru að segja. I'yrir minn
smckk báru prjónavörur Htildu
.lóscfsdóttur af fyrir frumlcik og
smekklega úlfærslu. Erckki rakin útl'lulningsvara þarna á fcrðinni?
Næst væri gaman að sjá allshcrjar
útlckl á siöðu islenskrar lisliðnar,
mcð þálllöku bcggja kynja.
-Al.

Önnur þjónusta

Dag-, kiold- og hclgarsimi
21940.
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LOFTIMET
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Qnnumst uppsetningar á útvarps- og sjónvarpsloftnetum fyrir einbýlis- og fjölbýlishús.
Fagmenn tryggja örugga vinnu og árs ábyrgð.

BOLSTRUNIN MIÐS TRÆTI 5
Viógerðir og klæðningar. Falleg og vönduð áklæoi.
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MECO hf., simi 27044, eftir kl. 19: 30225 - . 4 0 9 3 7 .

STEFÁN ÞORBERGSSON.

LOFTPRESSUR,
TRAKTORSGRÖFUR,
VÉLALEIGA
Tek aö mér allt múrbrot, boranir, sprengivinnu, einniu fleygun í húsgrunnum og holræsum.
Uppl. í síma 10387 og 33050, talstóð F.R. 3888.
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Pípulagnir - hreinsanir

BF. FRAMTAK HF.
NÖKKVAV0GI38
Ny traktorsgrafa til leigu, einnig traktorspressa og einnig traktorar með sturtuvögnum
til leigu. Útvega húsdýraáburð og mold.

GUNNAR HELGAS0N
Simi 30126 og 85272.
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Ktsjónvarpstækin
20" RCA
22" amerískur
26" myndlampi
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Orri
Hjaltason
Hagamel8
Simi 16139

Bita
og

i heimahúsum oe » verkstæði, gerum við allar gerðit
sjónvarpstækja, svarthvit sem lii. Sækjum lækin og,
selidum.
Ílt>arps>irkja
meistari.

Sjónvarpsvirkinn
Arnarbakka 2 R.
Verkst.slmi 71640, opið 9—19, kvöld og helgar 71745
til 10 á kvöldin. Geymið augl.

Er stíf laö?

Rat-eigendur ath.

Fjarlægi stiflur úr vöskum. wc.rörum.
baokcrum og niðurföllum. notum ný og
fullkomin tacki. rafmagnssnigla. Vanir
menn. Upplýsingar í sima 43879.

Er fluttur með þjónustu mína við Fíat-eigendur úr Tangarhöfða 9,í Síðumúla 27, sími
85360. .

Stífluþjónustan
Anton Aðabtainsaon.

Theódór S. Friðgeirsson.

MOTOROLA
AHernatorar i blla og bata, 6/12/24/32 volta.
Platinulausar transistorkveikjui iflestablla.

Haukur ö- Ölafur hf.
Ármúla 32. Sfmi 37700.
>

veggir
Verðtilboð

D

Verzlun
Trésmiðja
Súðarvogi 28
S í m i 84630

FERGUSON

Fullkomin
varahlutaþjónusta

D

Verzlun
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Sjónvarpsviðgerðir

Sími 21440,
heimasími 15507.
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Auglýsingaþjónusta DB
er opinfrá kl. 13 til 22 daglega, frá mánudegi
til laugardags. Laugardaga kl. 9—14 og

