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Staða skólastjóra
við nýjan grunnskóla á Ákranesi, Grundarskóla er laus til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til 1. mars.
Upplýsingar gefur formaður skólanefndar
i sima 93-2326.
Skólanefnd.

Sjómenn
Listamennirnir vio myndir slnar. (Timamynd GE)

2 háseta vantar á netabát sem er að hefja
veiðar.
Upplýsingar i sima 99-3208 og 99-3256 á
kvöldin.

Vinnan-fólkið-landið

Ökukennsla
— Æfíngartímar

á Kjarvalsstöðum
Það verður æ tfðara að myndlistarsýningar séu haldnar
undirkjörorðum. Það verður að
segjast eins og er, að oft reynast
slikar yfirlýsingar heldur innihaldslitlar, og á stundum jafnvel villandi. Minna ef til vill svolitið á þegar tónskáld lýsa atburðum, ljóða eða söguefni með
hljóðfæraslætti einum saman.

Myndlist og
yfirlýsingar
Þetta verður á hinn bóginn
varla sagt um sýninguna VINN\N — FOLKIÐ — LANDIÐ,
sem nií er haldin á Kjarvalsstöðum, þvi þar er nefnilega
staðið við yfirlýsinguna til fulls.
Þar er verið að vinna, skipa
upp, rafsjóða, sópa götur og
menn eru i kaffi. Átta metra
mynd er af Hörgárdal, (60 cm á
hæð), enda er dalurinn langur,
og segja má að i rauninni sé
hvergi farið útfyrir slagorðin,
eða yfirlýsinguna, sem er ágætt
og til eftirbreytni.
Það eru tveir listamenn er
þarna sýna, þeir Sigurður Þórir
Sigurðsson
(f.
1948)
og
Guðmundur Armann Sigurjónsson frá Akureyri (f. 1944).
Þeir skipta með sér vestursal
Kjarvalsstaða, nokkurn veginn
til helminga.

J ó n a s Guðmundsson

MYNDLIST
Guðmundur
Sigurjónsson

Ármann

Guðmundur Ármann Sigurjónsson er fæddur I Reykjavik,
en er nií bilsettur norður á Akureyri. Hann nam við Myndlistaog handiðaskóla Islands á
árunum 1963—77, eða sumsé
kornungur. Eftir bað tók viö
nám I Valandskonstskola i Sviþjóð, en fyrstu einkasýningu
sina hélthann iGalleri Súm árið
1972. Þá hefur hann tekið þátt i
mörgum samsýningum.
Guömundur Armann er vel
liðtækur rnálari, er kann vel sin
mörk. Hann er hófsamur i lit.

einnig fæddur i Reykjavik, og
hann stundaði nám við Myndlista- og handiðaskóla íslands á
árunum l968-'70. Siðanlá leiðin i
Listaháskólann i Kaupmannahöfn, þar sem hann var undir
húsaga hjá professor Dan
Sterup-Hansen i fjögur ár.
SiguröurÞórir sýnir málverk
og grafik og viðfangsefnið er atvinnulífið. Ég er hrifnari af
graflkinni en oliumyndunum,
sem eru slæmar I lit, og stundum bæði I lit og teikningu, og vil
ég varðandi bæði þessi atriði
benda á mynd yfir afgreiðsluborði.

Kenni á VW Passat. útvega öll prófgögn,
fullkominn ökuskóli tryggir hagkvæma
kennslu. Nemendur greiði aðeins fyrir
tekna tima.
Ævar Friðriksson
ökukennari,simi 72493.

UBO
básmottur

Af oliumyndunum fannst mér
Hiísamálarinn einna skemmtilegastur.
Graf ikin er öllu betri, og besta
myndin þótti mér nr. 15, eða
Pokinn tekinn. Þar er þaö allt,

Þetta er að mörgu leyti sérstæð oo áhugaverð sýning, tveir
menn, ólíkir annars i flestu er
málverkið varðar, vinna að
sams konar mótivum og sýna
saman myndir.
Að visu má segja sem svo að
viðhorfin séu lik. Þeir gjöra
myndir af fólki i starfi. Það er
ekki verið að berja verkamenn
þarna, eins og á Listahátiðinni
(kvikmyndir), ekki verið að Tvö verk eftir þá Guðmund Armann Sigurjónsson og Sigurð Þóri
amast við aðbúnaði á vinnu- Sigurðsson.
stöðum. Þrældóminum
og
gulakkinu eru ekki gjörð nein
oft dálítið nfskur, liggur manni
sérstök skil, heldur eru þetta
veðurfar, spenna og lifandi Hf.
við að segja, en hann skerpir
myndir eins og Stalin lét mála i
Járnamaðurinn athugar teiknljósið oft skemmtilega, og má
Sovétrikjunum, og Jónas frá
ingar er einnig skemmtileg
það sjá t.d. i litilli mynd af karlHriflu sagði um hin frægu orð:
mynd.
manni rétt við innganginn.
Þaö má Stalin eiga að hann lét
Sigurður Þórir hefur hlotiö
mála góðar myndir.
Mikil tilþrif eru i sumum
langa skólagöngu. Það eru viss
teikningum hans með viðarEf til vill er þetta sjónarmið
tilþrif i myndum hans, sem bera
kolum. Þær myndir eru að visu
út af fyrir sig, en þó hefði viss
vitni um hæfileika. En hann
ekki eins agaðar, en i þeim er
lifsbarátta og sá veruleiki, er
þrfti að endurskoða litameöferö
meiri upplifun en i öðrum
við nefnum lifsháska mátt koma
og jafna nákvæmnina, en með
myndverkum. Þá er grafikin
betur I ljós, þvi það er nú einu
þvi er átt við að einstakir hlutar
einnig gdð, og sem dæmi má
sinni staðreynd að þetta er land
myndanna eru oft vel gjöröir, en
nefna diikristuna A kaffi- höndunum er svo kastað til á
yfirvinnunnar, landið sem róið
stofunni og oliumynd af sama
er i manndrápsveðrum til aö
öðrum stöðum i sömu mynd.
mótivi. Þ a r er gafikin mun
vitja um þorskanet, (þeir sem
Tilkoma vnnandi manna i
meira stemmningsverk en oliuekki vitja um daglega missa
bókmenntir varð til góðs, og það
myndin. Besta oliumyndin þótti ætti atvinnulif'ið einnig að
leyfin), verstöðina, þar sem
mér Móðirog barn.það er fögur
menn standa upp I háls I fiski, til
verða i myndlist, enda gefa
mynd og vel gjörð.
þess að unnt sé að borga tólf
menn nii hinum almenna borgGuömundur Armann er sýnimilljárða, gamla, til að stunda
ara, f starfi og leik, tækjum
skólarannsóknir og veita náms- lega vandvirkur eljumaður og
hans og umhverfi, meiri gaum
verður fróðlegt að vita hvernig en áður.
lán í framhaldsnám i miklum
honum reiðir af.
fræðum.
Þessi sýning er framlag,
Hin skapandi hönd fær sumsé
þanneigin að hún vekur athygli
Sigurður Þórir
aðeins að sitja fyrir, án félagsá nýjum viðfangsefnum i myndlegrar skoðunar. Þögli meirilist. Tækniöldinni.
Sigurðsson
hlutinn er maleriskur, þaö er
Syningunni lýkur 22. febrúar.
Sigurður Þórir Sigurðsson er
Jónas Guðmundsson
allt og sumt.
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UBO básmottur skapa betra heilsufar búpenings
UBO básmottur einángra f r á gólfkulda
UBObásmottur eru slitsterkar og endingargóðar
UBO básmottur er auðvelt að þrífa

Pípulagnir
Tökum að okkur nýlagnir, viðgerðir og
hitastillingar, hvar
sem er á landinu.
Ábyrg þjónusta.
Simi eftir kl.18 og
allar helgar
Benedikt 32186 —
Geir 43025.

ERTÞÚ

viðbúinn
vetrarakstri?

Bnapartusalan Höfbittúni 10,
sfmi 11397. Höfuni notaoa
varahluti í flestar geröir
bfla, t.d. vökvastýri, vutnskassa, fjaorir, rafgeyma,
vélar, felgur o.fl. i
Ch. Chevette '68
Dodge Coronette '68
Volga '73
Austin Mini '75
Morris Marina '74
Sunbeam '72
Peugeot 504, 404, 204, '70, '74
Volvo Amazon '66
Willys jeppi '55
Cortina '68, '74
Toyota Mark II '72
Toyota Corona '68
VW 1300 '71
Fiat 127 '73
Dodge Dart '72
Austin Gipsy '66
Citroen Pallaz '73
Citroen Ami '72
Hilman Hunter '71 Trabant '70
Hornet '71
Vauxhall Viva '72
Höfum mikiö tfrval af kerruefnum.
Bllapartasalan,
Höfoatúni 10. Simar 11397 og
26763. Opiö kl. 9-7, laugardaga kl. 10-3. Höfum opið i
hádeginu.
Bflapartasalan,
Höfðatúni
10.

