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ingarverkefni um Skaftárelda og
mig langar mikið til að vinna það í
grafík."

Eitthvert óttalegt tóm

nokkuð af og vann töluvert í, gerði
þar á meðal seríu um Auschwitz,
— þessi mynd er úr þeirri myndröð," b ætir hann við og b endir á
litla og fínlega mynd á einum
veggnum í vinnustofunni. „Mér
hefur alltaf þótt ætingin vera
skyld innhverfri og viðkvæmri
ljóðagerð. Hún er vandmeðfarin
og knöpp.
Ég keypti tæki til að vinna graf:k úti í Svíþjóð og kom með þau
heim og kenndi á þetta í MHI og
ásamt nemendum mínum þar var
endurreist félagið íslensk grafík,
sem Jón Engilberts og fleiri höfðu
stofnað á sínum tíma. Pélagið
varð fljótt öflugt og þessi tækni,
sem hafði verið nær óþekkt hér,
varð b rátt útb reidd og myndir,
gerðar hér, vöktu athygli á sýningum erlendis. Þetta var upphafið að ágætum ferli Bjargar Þorsteinsdóttur og Ragnheiðar Jónsdóttur, svo dæmi séu nefnd.
Sjálfur hef ég ekki mikið unnið í
grafík hin síðari ár, því ég hef haft
svo mikio að gera og þetta er
tímafrek listsköpun og það er
frekar hægt að ganga frá málverki, og koma að því aftur síðar,
heldur en grafíkmynd. En núna,
þegar ég fer væntanlega að hafa
meiri tíma er ekki ólíklegt að ég
taki til við þetta aftur, í nýju
pressunni.
Ég hef alltaf haft tilhneigingu
til að segja sögur í mínum myndum og einnig hef ég fengist nokkuð við b ókaskreytingar. Núna er
ég að fara að vinna myndskreyt-

Og nú er dagurinn næstum
kominn upp á rönd og mannfljótið
farið að streyma með járnslegnum
og ljósumprýddum b oðaföllum
upp í móti eftir Breiðholtsb rautinni, áleiðis í lygnur sjónvarps,
svef ns og nætur. Við rísum upp og
skoðum nokkrar myndir Einars í
geymslu inn af vinnustofunni. Það
er ljóst. Þær eru tilfinningaríkar.
Fjalla um marklausar skemmtanir og yfirb orðskennd samskipti
fólks, t.d. ein, er b er nafnið
„partí".
„Sjáðu þessi hús, hér í b orginni," segir Einar og bendir út um
gluggann. „Það er gaman að
ímynda sér allt þetta fólk inni í
þeim. Þetta er mitt líf, og þitt.
Yfirleitt hefur fólk allt til alls í
þessum húsum, en samt er eitthvað að. Það er eitthvert óttalegt
tóm. Ég málaði eina gríðarstóra
mynd um þetta. Hún heitir „Doktor Stefán yfirgefur samkvæmið".
Fólk virðist ekki hafa neitt til
að trúa á og b erjast fyrir þegar
húsið er loks komið upp. Þá er
bara þetta tóm. Fólk finnur enga
ánægju. Er alltaf að leita hennar í
einhverju eilífðar skemmtanabrjálæði. Skemmtunin
verður
lokatakmarkið. Það væri ánægjulegt ef fólk á íslandi hyrfi frá
þessum óhemju áhuga á efnalegum gæðum, sem ekkert eru og
fyndi sér meiri tilgang í bókum og
listum, andlegum efnum og sjálfu
sér. Þó er reyndar einstakur
menningaráhugi hér á landi, miðað við aðrar þjóðir, en hann vill
oft verða fyrst og fremst spurning
um magn, en ekki gæði. Mælikvarðinn á myndlistarmann verður hvað mikið hann selur. Það er
bissnes-hugarfar. Þá er verið að
tala um framleiðslu en ekki list.
En það er gott fólk í þessum
húsum. Það er bara eitthvert tóm,
sem sem þarf að fyllast."

Það er óþarfi
að þreyta sig á helgarinnkaupunum...
Kannast þú e kki viö föstudagstilfinninguna? Allir bílar bæjarins
að bvælast fyrir bér í umfe röinni, bilastæöin stöppuö og
matvöruverslanirnar troðfullar
af fólki, se m ke ppist við að
kaupa sér í helgarmatinn.
Pað væri nú bægile gt að ge ta
losnað við be tta allt saman!
Þar ke mur frystikistan til skjalanna. Pað er e kki nóg me ð að
bú ge tir ge rt innkaup í stórum
stíl me ð le ngra millibili og
fækkað bannig búðarferðunum.
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Þaft er góður sif tur af t láta
taka mynd af börnunum
meö jöfnu millibili.

Þau vaxa, daf na og breytast.
Þessvegna er þaö svo
gaman aö eiga goða
Ijósmynd.

Gjafamyndatökur
aldraöra
i
*

l' tilefni árs aldraöra er
mér sérstök ánægja ao
bjóða öllum 70 ára og
eldri ókeypis myndatöku.

Pú getur líka ke vpt ýmsa matvöru á lægra ve rði í stórum
einingum, nýtt pér allskonar
tilboðsverð og útsölur, s.s. á
kjöti, smjöri og grænme ti,-og
bakað til jólanna í júlí!
Við eigum mikið úrval af Philips
og Carawe ll frystikistum og
frvstiskápum, se m he nta öllum
heimilum.
Frystikista e r fjárfe sting, se m
borgar sig strax!

Á hamingjustund ríkir hátíðarstemmning á stofunni
hja mér.

...Það er engin
föstudagsörtröö viö
frystikistuna!

Ekta strigamyndir, Barrokk-rammar, Innrömmun.
Mikið úrval.

Verið
velkomin í
myndatöku
Hafðu samband, við erum sveigjanlegir í samningum.
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