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Kjarvalsstaðir:

„Uppstillingar" Kjarvals
ARLEG sumarsýning á verkum
Kjarvals verður opnuð á Kjarvalsstöðum, laugardaginn 10. júní. Að
þessu sinni er yfirskrift sýningarinnar „Uppstillingar".
Jóhannes S. Kjarval er líklega
þekktastur fyrir tilkomumikil landslagsmálverk, en þó er drjúgur hluti
æviverks hans kyrralífsmyndir, sem
hann vann af sömu natni og virðingu
og önnur verk sín.
Hlutfall kyrralífsmynda í drjúgu
safni Kjarvalsverka er hátt, þar kem-

ur einkum tvennt til. Annað er að
Kjarval var gjöfull á slík verk við
vini og velgjörðarmenn og hitt, að
íslenskt veðurfar hamlaði oft útimálun.
Listasafni Reykjavíkurborgar þykir við hæfi, að kynna þessar uppstillingar og kyrralífsmyndir á sumarsýningu Kjarvals 1989, sem mur
standa til 20. ágúst. Kjarvalsstaðii
eru opnir dagiega frá klukkan 11 til
18.
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LíffæristíNorðurá
ÞaðeraðfærastsmálífíBorgarf örðinn, einkum í Norðurá, þar
V eiddi síðasta holl 3 laxa og missti
] okkra. Sá slatta af fiski, en hann
í ók illa vegna vatnskuldans. Allt
\ afa þetta verið stórir laxar í Norðl rá, 12 til 14 punda og einn 9
Funda. Netin gefa reytingsveiði,
c n helgarfrí er nýafstaðið og gæti
e inhver fiskför hafa sloppið upp í
t ergvatnsárnar á meðan. Þverá er
c nn gruggug og köld og lítt fýsileg
t il veiða.
Nú styttist í að allt fari á fullan
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£ a n g ' nokkrar kunnar ár opna á
laugardaginn og má þar nefna
Laxá í Aðaldal, Laxá í Kjós og
Elliðaárnar. Er helst um það að
segja, að í öllum hefur þegar sést
laxgengd. Menn við Laxá í Aðaldal
um helgina sáu lax víða í Kistukvísl og líkja ástandinu við
kuldavorið 1979. Þá var mikil veiði
neðan Æðarfossa fyrstu daganna
þrátt fyrir vatnskulda og flóð. Laxá
er um 6 gráðu heit um þessar
mundir. í Kjósinni hafa sést laxar
bæði í Laxfossi og Kvíslafossi og
í Elliðaánum í Sjávarfossi og við
Steininn.
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Gerðuþinn Mac öflugan
á ódýran hátt
Innbyggðir og utanáliggjandi diskar
frá CMS fyrir Macintosh Plus, SE
og Mac II í úrvali. Stærðir frá 20 Mb
til 600 Mb. Bjóðum einnig
segulbandsstöðvar og geisladiska (WORM).
Tilboð: 60 Mb utanáliggjandi diskur
65.000,- kr. staðgreitt

Hringdu í síma 24120 og kynntu
þér kjörin.
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GLÆSILEG GARÐHÚSGÖGN
SEM ÞOLA ALLT!
FRÁBÆRT VERÐ!
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E i n stórk ostlegasta hljómsveitallra tíma
kemur nú loksins aftur til íslands og leikur nú
í Hótel íslandi næstkomandi föstudags- og
laugardagskvöld.
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Gagnvarin tréhúsgögn
í garðinn og sólstof una
FRÁBÆRT VERÐ

A l l i r , sem eitthvað þekkja til, vita að hljómleikar með Smokie er upplifun, sem enginn
má missa af, því þeir eru með allra bestu
hljómleikasveitum allra tíma - þar sem ótrúlegusfu hlutir gefa gerst. Þér býðst nú stórkostleg kvöldstund með Smokie í einu glæsilegasta veitingahúsi Evrópu.
Tryggðu þér m'iöa og góðan stað strox í dag í
sínta 687111.
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