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Sumar að Kjarvalsstööum

leikhús
Þjóðleikhúsið
Siðustu syningar á La Bohéme eru i
næstu viku, en þá taka Garðar Cortes,
Olöf K. Harðardóttir og Ingveldur
Hjartested aftur viö hlutverkum sinum sem þau Kristján Jdhannsson,
Seglinde Kahman og Elin Sigurvinsddttir hafasungið að undanförnu. Sýning verður á sunnudag og siðan 16., 18.,
og 19. jUni'. í kvöld er Gustur á fjölunum, leikrit gert eftir sögu.Tolstojs, en
Arni Bergmann gerði þýðinguna, Þórhildur Þorleifsdóttir leikstyröi.

Leikfélag Reykjavikur
Leikárinu eraðljúka.Ofvitinn
erá
fjölunum i kvöld, laugardag, Skornir
skammtar á sunnudag og þar meö lýkur sýningum.

Nemendaleikhúsið
Moröið á Marat eftir Peter Weiss
verður sýnt I sfðasta sinn á sunnudagskvöld. Sýning leikaranna nyutskrifuðu
hefur hlotið afbragðsdóma, enda er
leikrit Weiss með merkustu leikverkum þessarar aldar.

syningar

Björn og Gestur við nokkur verka sinna. Ljftsrn. —gei.

Djúpið:

TVEIR SÝNA
A laugardag kl. 15 verður opnuð myndlistarsýning i Djúpinu
og sýna þar verk sin Björn Ardal Jónsson og Gestur Friðrik
Guðmundsson. Báðir stunduðu
þeir nám i málaradeild MHt og
luku þvl 1979 og 1980. Björn
hefur áður haldið tvær einkasýningar á Egilsstöðum og
Gestur tók þátt I samsýningu

ungra listamanna á nýafstaðinni menningarvöku I Hafnarfiröi.
A sýningunni eru um það bil
20 verk, oliuverk, acryl, vatnslitamyndir og teikningar. Þær
eru
unnar
á
timabilinu
1980-1981. Sýningin verður opin
fram til 1. jUH n.k.

*

Kjarvalsstaðir
í vestursalnum i dag hefst syningin:
Leirlist, gler, textill, silfur, gull, en
þar sýna 13 listamenn verk sin.
I austursalnum eru verk meistara
Kjarvals nii á veggjum, þar af fjórar
nýjar myndir sem bæst hafa við eigur
Reykjavikurborgar.
Kjarvalsstaðir
eru opnir alla daga kl. 14-19.
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Árbæjarsafn
Safnið eropið alla daga nema mánudaga. Þar eru nii sýndar gamlar ljósmyndir Ur safni Péturs A. Olafssonar
k a u p m a n n s og Utgerðarmanns á
Patreksfirði og viðar.

Nýlistasafnið
Arni Ingólfsson, Helgi Þ. Friðjónsson og Ni'els Hafstein sýna verk sina,
en þeir áttu allir myndir á alþjóölegri
myndlistarsyningu sem haldin var i
Paris á siðast liðnu ári.

Norræna húsið
Skopteikningar Danans Storm P. eru
til synis i kjallara hUssins. Það má
haf a mjög gdða skemmtun af þeim og
ekki sfður textanum sem fylgir. Börn
og dyr eru annaö þema syningarinnar
en hitt er uppfinningar Storm P . sem
áttu aðlétta mönnum Hfið. Sigrid Valtingojer sýnir graflkmyndir I anddyri
hússins.

Mynd: Sigurður Þórir.

Sigurður Þórir í Sandgerði
Sigurður Þórir Sigurðsson
opnar sunnudaginn 14. jUnl,
sýningu á oliumálverkum og
grafikmyndum i Bókasafni
Sandgerðis. Sigurður hefur ekki
áður sýnt i Sandgerði, en hann
hefur haldið fjölda sýninga I
Reykjavik og út um landið auk
sýninga erlendis. Myndirnar

fjalla allar um fólk við hin ýmsu
störf I þjóðfélaginu og myndir
tengdar fiskvinnu eru uppistaða
sýningarinnar.
Sýningin verður opnuð kl.
14.00 og stendur til sunnudagsins 21. júnl. Aðra daga verður
sýningin opin á opnunartima
bókasafnsins.

Suðurgata 7
Kanal nefnist danskur myndlistarhópur sem sýnir verk sin I Gallerlinu
við Suðurgötu. Þau nota ýmis konar
tækni svo sem siþrykk, ljóðræn málverk, fléttiverk og ihnstallation. Sýningin er opin daglega frá kl. 16-19 henni
íykur 21. jUni.
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Regnboginn
Sýningum er að ljUka á Punktinum
sem hlotiðhefur miklar vinsældir. Það
var Þorsteinn Jtínsson sem leikstýrði
myndinni sem gerð er eftir sögu Péturs Gunnarssonar. 1 aðalhlutverkum
eru Pétur Björn Jónasson, Hallur
Helgason, Erlingur Glslason, og Kristbjörg Kjeld.

Háskólabió
Mánudagsmyndin er eftir Reiner
Werner Fassbinder og nefnist á Islensku þriöja kynslóðin. Hún er nýleg
og fjallar um ungmenni af borgarastétt sem gerast hryöjuverkamenn.
Þegar dregur að lokum myndarinnar
vaknar sU spurning hver það sé sem
raunverulega stendur aö baki þeirra
hryðjuverka sem framin hafa verið I
Þýskalandiog viðar. Fassbinder hefur
slnar skoðanir á þvl og þær falla valdhöfum ekki beinlínis I geð. Fassbinder
byggir myndina á raunverulegum atburðum, en f er nU sem áður slnar eigin
leiðir. Þetta er mynd sem enginn ætti
að missa af. HUn er f ekta Fassbinderstll.

Sænskur kór
Elimkyrkans Kör frá Eskilstuna i Svlþjóð heldur tónleika I
Háteigskirkju á sunnudag 14.
júni kl. 17.00 A efnisskránni
verða kirkjuleg verk frá ýmsum

Sumar á Kjarvalsstöðum
Það er fallegur hljómur i
þessum orðum, enda fela þau I
sér boð um eitthvað spennandi
fyrir þá sem hafa gaman af listum og njo'ta þess að skoða fallegt handbragð,nýjungar I formum og frumlega list. Já sumarið
er komið að Kjarvalsstöðum,
þar hefst f dag sumarsýning
hiíssins. t vestursalnum hefur
verið sett upp sýning á nytjalist,
Islenskum listmunum sem flestir voru til sýnis I Hasselbýhöllinni utan við Stokkhrilm nýlega.
Það eiga hlut að máli 13 listamenn sem sýna leirmuni, gler,
textflverk, silfur- og gullmuni.
1 austursalnum er það sjáifur
meistari KjarVal sem skreytir
veggi. Verkin hans eru Ur eigu
Reykjavikurborgar, en á þessari sýningu haf a fjögur bæst við
I safnið.
A fimmtudaginn var blaðamönnum boðið að koma og
skoða syningarnar. Listamennirnir sem standa að sumarsyningunni sem einfaldlega er kölluð: Leirlist, gler, textíll, silfur, |
gull, voru flestir til staðar, enda
var verið að hengja upp og
ganga frá fyrir opnunina sem
fram fer I dag meðhljómleikahaldi og viðhöfn.
Sigrfður Jóhannesdóttir vefari gekk með okkur um salinn
og sagði deili á verkunum.
Fyrst komum við að þar sem
prjónaflikum Huldu Jósepsdóttur hefur verið haganlega
fyrirkomið. HUn vinnur Ur uJJ,
allt I sauðalitunum. Peysurnar eru sérkennilega Utprjónaöar
og Sigrlður segir okkur að
Hulda hafi vakið mikla athygli Glerskálar eftir Sigrúnu Einarsddttur,. Hún sýnir nu i fyrsta sínn á
Svia. Næst er Steinunn Mar- islandi. Ljósm.:gel.

Nytjalist ogKjarval
teinsdóttir með sina sérkennilegu l e i r m u n i . Einkasyningu
Steinunnar er nylokið, en nU er
hUn aftur á ferðinni með nokkuð
aðra muni en voru I Svlþjdð, þvi
hUn seldi töluvert af sinni list.
Verk Sigriöar og manns hennar
Leifs Breiðfjörð eru næst,
myndvefnaður, einnig þau
bættu við nyjum verkum. Haukur Dór á þarna sérkennilegt
verk saem hann kallar „magn
og gæði" og Jónina Guðnadóttir
synir leirmuni slna, en flestir
kannast eflaust við nennar stil.
GuðrUn Auðunsdóttir synir
þrykkmyndir og um þær er best
að segja að sjón er sögu rikari.
Ragna Rtíbertsdóttir á einnig
nokkur textílverk, I stll sem þeir
kannast eflaust við sem sáu
textílsýninguna fyrr i vetur.
Næst komum við að silfur og
gullsmíðinni. Þar eiga muni þau
Jens Guðjónsson, sem Sigriður
segir okkur að vakiö hafi mikla
athygli erlendis, Asdis Sveins-

dóttir Thoroddsen og Guðbrandur Jezorski. Þarna getur að lita
skartgripi, skeiðar og önnur
gull.
Aður en við göngum Ut Ur
salnum verða fyrir leirmunir
Elisabetar Halldórsdóttur, sem
eru einkarf allegir og erótískir I
formum, en hUn hefur Hka gert
taflmenn á skákborði.
Frammi á ganginum er sá
hluti syningarinnar sem bæst
hefur við nU,en var ekki með Uti
I Svlþjóð. Það er glerlist SigrUnar 0 Einarsddttur. SigrUn hefur
ekki áður synt hér á landi. HUn
stundaði nám i Sviþjóö og Danmörku og fékk verðlaun þegar
hUn lauk prófi. Að þvler við best
vitum er hUn eini glerblasarinn
hér á landi og vinnur nU að þvl
að koma upp verkstæði, sem
eins og nærri má geta er mikið
og dyrtfyrirtæki. Munir hennar
eru einhvers staðar m i t t á milli
nytjalistar og listmuna, sumir
hafa notagildi, aðrir eru til þess

að fegra umhverfiö og veita
auganu nautn.
Það var
forstööumaður
Hasselbyhallarinnar sem valdi
þennan hóp sem fulltrUa islenskrar nytjalistar
(sem
reyndar er vandræðalegt orð).
Sigriður Jóhannesdóttir sagði
að í sænskum blöðum og umfjöllunum um sýninguna hefði
það vakið athygli hve sýningin
væri fjölbreitt og alþjóöleg I
anda, sagt að það væri greinilegt að á sumum sviðum væru
tslenskir listamenn
meiri
heimsmenn en Sviar.
Sumarsyningin að Kjarvalsstöðum er sölusýning, hUn
stendur til 23. ágUst og er opin
daglega fra kl. 14-19, en einnig á
kvöldin þegar boðið verður upp
á sérstakar dagskrár i hUsinu.
Sem áður segir verður opnað
með viöhöfn i dag, sumariö er
gengið i garð aö Kjarvalsstöðum.
—ká

timum.
Kórinn var stofnaöur árið
1868, I honum eru 40 manns á
aldrinum 14-60 ára. Stjórnandi
er Jarl Einar Johansson.

Norræn ráðstefna félagsfræðinga:

Skipulag og áætlanagerð

Norrænir
félagsfræðingar
halda ráðstefnu hér á landi
dagana 14.-19. júní. Ráðstefnuna sækja um 200 þjóðfélagsfræðingar.
Hún hefst með ávarpi Vigdisar Finnbogadóttur Forseta I
hátiðarsal Háskolans.
Yfirskriftin er Valkostir á
áætlanagerð og skipulagsmálum. Fluttir verða fjórir megin
fyrirlestrar, en auk þess veröa
flutt framsöguerindi I umræðuhópum þar sem m.a. verður
gerð grein fyrir félagsfræðilegum rannsóknum á islandi.
Vinnuhóparnir fjalla um
félagslega og hagræna áætlana-
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fréttir

u m helgina

gerð,
fiskveiðisamfélög,
nUtimalega verkaskiptingu,
þróun
iðnaðarþjóðfélagsins,
kreppu og atvinnuleysi á
Norðurlöndum, lýðræði og
skipulagningu, lífskjör og þjóðfélagsþróun, rannsóknir á stöðu
kvenna, valkosti I skipulagi
heilbrigðismála og tækni og
skipulag vinnustaða.
Kynnisferðir verða skipulagðar á vinnustaöi, sveitastjórnarmál verða kynnt og einnig verður Utgerðarbær h e í m s ó t t u r .
Ráðstef n a norrænna félagsfræðinga er haldin
annað
hvert ár, en þetta er i fyrsta
skipti sem hUn er haldin hér.

Fundur á mánudag:

Atvinna,
streita,
sjúkdómar
Vinnueftirlit
ríkisins,
Landlæknir og aðilar vinnumarkaðarins verða sainan á
fundi I Domus Medica á
mánudaginn kl. 15.00.
Þar verður til umræðu
streita i starfi nieð tilliti til
hjarta og æöas'jUkdóma og
flytur prófessor Töres Theorell erindi um það efni.
Annað erindí fjallar um
steitu i starfi með tilliti til
þreytu og þunglyndis og ræðir prófessor Bob Karasek um
það.
Eftir kaffihlé verður sagt
frá niðurstöðum rannsókna
á streitu og sjUkdómum
meðal islenskra atvinnustétta og gerir
ólafur
Ólafsson landlæknir greín
fyrir þeim. Fundurinn endar
með pallborðsumræðum sem
fyrirlesarar, fulltrUar aðila
vinnumarkaðarins og vinnueftirlitsins taka þátt i, en
einnig munu þeir svara fyrirspurnum.
Fundarstjóri verður Þorvarður Brynjólfsson læknir
stjórnarformaður Vinnueftirlits rikisins.

Ráðstefna
um atvinnumál höfuð
borgarsvæðisins
Samtök sveitafélaga á
höfuðborgarsvæðinu efna til
ráðstefnu um a t v i n n u m á l
laugardaginn 13. júni. Rætt
verður um atvinnuþróun
svæðisins og flytja d r .
Ingjaldur Hannibalss., Oddur Ólafsson læknir, Eggert
Jónsson borgarhagfræðingur
og Gunnar S. Björnsson
form.
Meistarasambands
byggingamanna erindi um
þann málaflokk.
Eftir kaffihlé verður fjallað um framtiðarhorfur og
hafa framsögu Julius Sólnes
prófessor, GuðrUn Jónsdóttir
, forstöðumaöur Borgarskipulagsins, Guðmundur J. Guðmundsson form. Verkamannasambands
tslands,
Valdimar
K.
Jónsson
prófessor
og
AgUst
Flygering, framkv.stj.
Eftir
siöara
kaffihlé
verður rætt um hugsanlegar
aögeröir sveitafélaga og rlkis. Þ a r flytja erindi, Þorsteinn Pálsson framkv. stj.
VSI, Bjarni Einarsson forstöðumaður Byggðadeildar
Framkvæmdastofnunar,
Guðmundur Þ. Jónsson
form. Atvinnumálanefndar
Reykjavikur og Salome Þorkelsdóttir
alþingismaður.
Sfðdegis verða svo almennar
umræður.

Guðbergur
sýnir í
Langbrók

Listamannahópurinn að Kjarvalsstöðum þegar unnio var að uppsetningu sumarsýningarinnar: Leir
list, gler, textill, silfur, gull. Ljósm.: gel.

t dag 13. jUni, kl. opnar
Guöbergur Auðunsson i
Gallerl Langbrók sýningu á
30 myndum, unnum með
blandaðri tækni. Sýningin
verður siðan opin frá kl. 12-18
virka daga og kl. 14-18 um
helgar.

Af leiðingar læknadeilunnar

Stórfelld skerðing á
þ jónustu

IÍSÍBARGPW

Stjrirnarnefnd rlkisspltalanna
hefur sent frá sér fréttatilkynningu þar sem segir m.a. að nú
geti engin starfsemi farið fram
á spitölunum nema takmörkuð
vaktþjónusta og sú þjrinusta

Skeiðarárhlaup í
vændum?
Vatnsborðið I Grlmsvötnum
er nii orðið mjög hátt, hærra en
það hefur verið um langt skeið.
Þetta bendir eindregið til að
Skeiðarárhlaup sé I vændum að
sögn Sigurjóns Rist vatnamælingamanns enda sá timi að áin
geti farið að eiga von á sér.
„Eg á von á að Skeiðará haldi
slnum hlaupastll," sagði Sigurjón, „hUn er vön að vaxa hægt
og rólega og það tekur gjarna
heila viku. Hann Ragnar i
Skaftafelli fylgist jafnan grannt
með þessu, og mælirhvernig áin
hækkar við Skaftafell. Annars
höfum
við
gert
miklar
rannstíknir á hegöun árinnar og
erum alltaf með viðbUnað þegar
við eigum von á hlaupum.
j-

sem yfirlæknar geta leyst af
hendi eftir þvi sem timi þeirra
og aðstæður leyfa. Innköllun
allra sjUklinga af biðlistum hefur veriðhættog aðeins tekin inn
bráðatilvik, sem ekki þola neina
bið, þar er um að ræða fdlk sem
að ddmi innlagningarlæknis, er
lifshættulega eða hugsanlega
lifshættulega sjdkt. Umönnun
inniliggjandi sjúklinga er þó
ribreytt segir I tilkynningunni.
Mörgum göngudeildum hefur
verið lokað, öðrum en þeim sem
lifsnauösyner fyrir sjUklinga að
hafa aðgang að.
þetta ástand á spitölunum
hefur skapast eftir að Læknaþjdnustan ákvað að frá og með
þriðjudeginum 9. jUni yrði dregið Ur sölu þeirrar þjdnustu sem
áður hafði veriö veitt til spitalanna. Frd þriðjudeginum hefur
þvi Utseld vinna verið „takmörkuð til samræmis viö það
lágmarksvaktkerfi sem tiðkast
hefur A sjUkrahUsunum á helgidögum," eins og segir 1 bréfi
Læknaþjónustunnar s.f. til
stjórnar rikisspitalanna.
Fréttatilkynningunni
íykur
með þeim tilmælum til þeirra
sem viö samningaborð sitja
vegna þessarar deilu að leysa
hana sem fyrst, enda bitni sU
skerðing þjdnustu sem orðið
hefur og fyrirsjáanleg er að
óbreyttu, fyrst og fremst á
sjUku fdlki sem á ekki annarra
kosta völ um að leita sér lækninga.
-j

Þetta veggspjald „Friðargöngunnar 1981" hefur Sigurður örn
Brynjdlfsson teiknað.

Friðargangan 1981

Skráið
ykkur um
helgina
Það hefur trúlega ekki farið
framhjá neinum að um næstu
helgi, Iaugardaginn 20. júni
verður farin Keflavfkurganga
til baráttu fyrir herstöðvalausu
landi. Gangan ber yfirskriftina
„Friðargangan 1981" og er farin
til að minnast þess að 30 ár eru
liöin frá því bandariskur her
steig hér á landi i annað sinn.
Um helgina verður tekið á
móti skráningu i gönguna I
simum 17966 og 19656. Skráiö
ykkur sem fyrst, — það léttir
allan undirbúning.

Utflutningsmiðstöð iðnaðarins 10 ára:

Utflutningur hefur tífaldast
Mikil gróska í ullariðnaði
Útflutningur fslenskra iðnaðarvara hefur tlfaldast á 10.
árum. 1971, þegar Ctflutningsmiðstöð iðnaðarins Iiói starfsemi sina, var útflutningurinn
20.3 mUjónir dollara. Nú, 10
árum siðar er sambærileg tala
202.5 d o l l a r a r . Hefur engin
sambærileg þjóðhagsleg stærð
vaxið jafnhratt, jafnvel þó að
tekið sé með I reikninginn að
BandarikjadoIIar hafi rýrnað
nokkuð á timabilinu.
Þetta kom fram i ræðum
f r a m k v æ m d a s t j ó r a og formanns
Otflutningsmiðstöðvar
iðnaðarins á ársfundi fyrir
tækisins sem haldinn var I gær.

Þar var þess einnig getið að
framleiðslugeta ullariðnaðarins
hefði aukist gifurlega á undanförnum mánuðum en samt væru
vandamálin I þeirri iðngrein
mikil og alvarleg. Svo virtist
sem aukin sala færði ullariðnaðinum tap í stað gróða og væri
ástæðunnar m.a. að leita i föstu
gengi og gengishækkun á fyrstu
mánuðum ársins, ásamt 40%
verðbólgu. Þetta tvennt, verðbólga og fast gengi, færi ekki
saman og með sama áframhaldi
stefni I voða fyrir allar islenskar
iðngreinar á erlendum mörkuðum. Því væri brýnt að taka til
baka gengishækkunina.
Hdpur norrænna fatafram-

Þjóðleikhúsið:

Skýrslu að vænta
um hljóðnemana
ÞjóðleikhUsið er nU á allra
vörum eftir að upp komst að i
skrifstofu ÞjóðleikhUsstjóra
leyndust upptökutæki. Hljdðnemi fannst á bak við gluggakappa og leiðslur undir teppi, en
þessi UtbUnaður fannst þegaf
verið var að taka upp teppiö til
að setja parket á gtílfiö.
Formaður
ÞjóðleikhUsráðs
Haraldur ólafsson hefur tískaö
eftir itarlegri skýrslu og eínnig
hefur þetta mál verið rætt á
fundum starfsftílks leikhUssins.
ÞjdöleikhUsráð hélt fund i gær
svo og starfsmannafélagið.

Haraldur Ólafsson sagði i
gærkvöldi að samþykkt hefði
verið einrdma á fundinum I
ÞjdðleikhUsráöi að óska eftir að
skyrsla yrði gerö um hvernig
þessi tæki mætti nota og hefðu
veriö notuð og yrði hUn unnin
skjtítlega og send fjölmiðlum.
Að öðru leyti vildi Haraldur ekki
ræða um maliö.
Sveinn Einarsson sagði I viðtali
við Utvarpið I gærkvöldi að þetta
tæki hafi verið sett upp fyrir
hans tíð f leikhUsinu og að hann
hefði ekki notað það.

leiðenda sat fundinn. Nánar
verður fjallað um islenskan útflutningsiðnaö eftir helgi.
—hs.

Sjálfsbjörg með
aukaþing

Utifundur á
Lækjartorgi
í dag
Útifundur Sjálfsbjargar hefst
á Lækjartogri kl. 13.30 I dag.
Þar verður einkum fjallað um
atvinnúmál f a t l a ð r a . Avörp
flytja Björn Þórhallsson varaforseti ASt, Hulda Steinsdrittir
og Sigursveinn D. Kristinsson.
Fluttur verður hluti Ur leikriti
AlþýðuleikhUssins „Sterkari en
SUperman",
sem
Magnús
Kjartansson hefur þýtt, en það
fjallar um fatlaða sem rifatlaða.
Sjálfsbjörg leggur mikið upp
Ur þjtínustu við þá sem ætla að
koma á fundinn. Feröir verða
frá sjUkrastofnunum, hægter að
hafa samband við skrifstofuna
og ferðir Akraborgarinnar f alla
akkUrat aö fundinum. Stdlar
verða á torginu, lUðrasveit leikur og fundurinn verður tUlkaður
á táknmáli.
Sjálfsbjörg heldur aukaþing
sitt nU um helgina og Utifundurinn er haldinn I tengslum við
það. Sjálfsbjargarmenn vænta
mikillar þátttöku einkum ef
veöurguðirnir verða þeim hliöhollir.
—ká

