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Frábær hönnun
Myndlist
Bragi Ásgeirsson
Það eru ekki margir mánuðir
liðnir, síðan íslendingum gafst
kostur á að kynnast verkum hinnar einstaeðu finnsku listiðnaðarkonu, Dóru Jung, á Kjarvalsstöðum og var það mikil og mógnuð
lifun. Enn fara um mig straumar
hrifningar, er ég hugsa til þeirrar
sýningar, hins fágaða handverks
og frjóa hugarflugs, er blasti við
úr hverju horni.
Finnsk listhönnun er heimsþekkt og það að verðleikum, svo
sem við höfum fengið að kynnast á
allnokkrum sýningum hér í borg á
liðnum árum og þá einkum fyrir
tilstilli Norræna hússins.
Og enn er þar á ferð óviðjafnanleg sýning, sem er kynning á
list silfursmiðsins og hönnuðarins
Bertels Gardbergs, þróun listar
hans í fjóra áratugi.
Þótt sýningin sé sett upp í anddyri hússins, þá getur hún ekki
talist smá í sniðum, þvi að svo
fjölþætt er hún og yfirgripsmikil.
Er það merkilegt, hve víða listamaðurinn hefur leitað fanga í efnivið og útfærslu, og það er einnig
undravert, að ekki stærri sýning
skuli geta kynnt jafnmargar hliðar á einum og sama listamanninum. Hér hafa fulltrúar listiðnaðarsafnsins í Helsingfors unnið
gott verk við uppsetningu sýningarinnar, þannig að gripirnir
njóta sín mjög vel og hreinlega
blasa við skoðendum.

Hinn frábari hönnuður Bertel Garðberg (1969).

Það sem fyrst og fremst hrífur
er hið mikla samræmi hugar og
handar í svo til hverjum einasta
smiðagrip svo og tilfinningin fyrir
ólíkum efnivið, svo sem hinu
mjúka tré eða harða steini og siIfri. Það eru hin upprunalegu og
jarðföstu efni, sem eiga hug Bertels Gardbergs, og hann er andsnúinn hvers konar gerviefnum og

þá einkum plasti.
Form gripa hans eru einföld og
skýr, — rétt og slétt, og í þeim er
ekkert svigrúm til málamiðlana
né „flottra" vinnubragða og slíkt
er aðal verkvísra hönnuða.
Á sýningunni gefst að kaupa
veglegt kynningarrit um listamanninn og fylgja því hugleiðingar um listiðnað, sem hann hef-

ur samið. Hann segir þar margt
hárrétt um eðli ekta handverks og
stöðu þess í samféiaginu og er það
svo holl lesning, að æskilegt væri,
að öll skólabókasöfn landsins
festu sér ritið.
Bertel Gardberg segir þar m.a.:
„Við fyllumst ákafa, þegar rætt er
um að friða síðustu úlfana og síðustu ernina, en athugasemdarl-

aust fá síðustu handverksmennirnir að deyja út.
Án þekkingar á handverkinu
deyr menningin. Hæfileikinn til
að nota hendurnar hefur gert
manninn að manni. Ég vildi gjarnan vita, hvað gerist, þegar við höfum nógu lengi unað við það eitt að
ýta á takka . . .
Menn tala svo ákafir og hrifnir
um árið 2000. Ég hef hóflegan
áhuga á því. Skiptir ekki meira
máli að reyna að gera sér ljóst
hvernig fólk hefur lifað og gat lifað fyrir tvö þúsund árum? Framtíð okkar er fólgin í sögunni. Við
getum ekki vitað, hver við erum,
hvað þá hver við verðum árið 2000,
nema við höfum grun um, hvaða
veg við höfum gengið hingað til.
Við getum ekki keppt við Hong
Kong, Suður-Kóreu eða önnur
lönd, þar sem fram fer ódýr
fjöldaframleiðsla. Við verðum að
einbeita okkur að hinu sjaldséða
en rétta og nýtilega. Við eigum
stórfenglega forna nytjamenningu
til að styðjast við, og hún er það
eina, sem við eigum raunverulega
einstakt. Þess vegna er svo óendanlega mikilvægt, að við kynnumst hinu liðna og lærum af því
— og að við förum eins langt aftur
og hugsanlegt er.
Bestu menntun mína hef ég
fengið á söfnum, einkum þjóðhátta og mannfræðisöfnum."
Svo sem fram kemur, þá segir
Bertil Gardberg margt af djúpsæi
og viti og mæli ég eindregið með
því, að áhugasamir sýningargestir
kaupi sýningarskrána, enda þótt
ritmálið sé á sænsku og finnsku,
því að hún er full af myndum og
svo fylgir henni þýing Heimis
Pálssonar á hugleiðingum listamannsins.
Þetta er sýning í hæsta gæðaflokki og létt verk að mæla með
henni.

