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Kjarvalsstaðir:
Lausar síööur

Yfirlitssýning á
verkum Kurt Zier
þess manns sem
grundvallaði
Myndlistaog handíðaskóla
íslands
//Frá okkar hendi er
þessi sýning lítill þakklætis- og virðingarvottur við
gamlan v i n " , sagði Bj örn
Th. Bj örnsson listfræðingur um yfirlitssýningu á
verkum Kurt Zier sem sett
hefur verið upp á K
j arvalsstöðum. Á sýningunni
eru 115 verk, langf lest blýantsteikningar og nokkur
olíumálverk.
Kurt Zier kom hingað til lands á
flólta undan nasismanum seinni
part sumars 1939. List hans og
fjölskylda var oröin aðþrengd i
Þýskalandi ekki sist fyrir þá sök
aö Zier var gyöingur. Zier haföi
fengið boö frá Lúövfki Guðmundssyni þáverandi skólastjóra
Myndlista- og handiðaskólans um
að gerast kennari. Boðið kom i
gegnum vin Lúðviks prófessor
Ziegel. Með þvi er Zier komst
hingað til lands með Dettifossi
hófst blómaskcið i islenskri
myndlist. Hann fór aftur til sins
föðurlands 1949, en kom aftur
1961. Tók þá við skólastjorastöðu

Þrjár stöður fulltrúa við embætti rikisskattstjóra, rannsóknardeild, eru hér með
auglýstar lausar til umsóknar frá 10. júni
n.k.
Endurskoðunarmenntun, viðskiptafræðimenntun (helst á endurskoðendasviði)
eða staðgóð þekking og reynsla i bókhaldi,
reikningsskilum og skattamálum nauðsynleg.

við Myndlista- og handíðaskólanum og lét af þvi starfi 1968. Ari
siðar andaðist hann.
Hann mun hafa haft hreint ómæld ahrif á islenska listamenn.
Hann hélt ekki eina einustu sýningu alla sina ævi, leit á sig sem
kennara, og verk hans á sýningunni i Kjarvalsstööum eru flest
hver stúdiur, sumt myndir sem
hann málaði jafnhliða nemendum
sinum i kennslustund.ósvikið
handbragð sanns l i s t a m a n n s
leyniir sér þó hvergi.
Það er mál þeirra sem til
þekkja að þarna hafi farið maður
sem i raun grundvallaði Myndlista- og handiðaskóla íslands. Ahrifa hans i skólanum gætir enn i
dag.
Sýningin veröur opnuð á laugardag kl.16. Vegna hennar komu
hingað til lands kona Zier, Lotta
Zier, og dóttir, Eva Zier.
Myndirnar á sýningunni eru
ekki til sölu.

Kurt Zier

.

Umsóknir með upplýsingum um aldur,
menntun og fyrri störf sendist rannsóknardeild rikisskattstjóra, Skúlagötu 57,
Reykjavik, fyrir 5. júni n.k.
Reykjavik 12. mai 1982.
Skattrannsóknarstjóri.

Rafvirkja
vantar til starfa hjá Rafveitu Borgarness.
Upplýsingar gefur rafveitustjóri i sima
93—7292.
Rafveita Borgarness.
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Skagfirska
söngsveitin
heldur
tónleika
Skagfirska söngsveitin heldur
tónleika I dag, laugardag i Austurbæjarbíói kl. 14.30. Skagfirska
söngsveitin söng tvisvar á Sæluvikulvetur fyrir fullu husi og hefur farið I söngferðir til Skotlands
og Kanada.
Nú i vor fer söngsveitin til Luxemburgar og syngur þar i byrjun
jdni. Efnisskráin á tónleikunum i
dag er fjölbreytt og syngja fjórir
einsöngvarar. Söngstjóri er Snæbjörg i'næbjarnardóttir og undirleikari O lafur Vignir Albertsson.

Leiðrétting
1 gær var hér i blaðinu sagt frá
andláti Hlöðves
Sigurðssonar,
fyrrverandi skólastjóra á Siglufir.ði. Þar var kona hans, sem látin er fyrir skömmu, nefnd Kristin
Pálsdóttir og olli þvi prentvilla.
Hún hét Katrin Pálsdóttir, og
biðjum við velvirðingar á þessum
leiðu mistökum.
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Nýr kristalkertastj aki eftir
Bertil Vallien
■Verö'kr. 139.Opið laugardaga til h'ádegis./
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