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Eiríkur Þorláksson saf nvörður:

ar sem aukagetu, heldur vann þessar myndir af sömu alúð og flest
annað sem hann tók sér fyrir hendur. Hægt er að leiða getum að
tveimur megin orsökum fyrir því
hversu mikið Kjarval gerði af uppstillingum.
Listamaðurinn gaf vinafólki og
gestgjöfum á ferðum sínum um
landið oft uppstillingarmyndir við
sérstök tækifæri og sem þakklætisvott fyrir sýnda vinsemd og gestrisni. Því er mikið af þeim myndum
Kjarvals, sem til eru á heimilum
landsmanna, mjög persónuleg verðmæti fyrir eigendurna, og tengjast
einstökum atburðum, stöðum og
persónum; einatt eru þau verk einnig árituð sérstaklega af Kjarval af
því tilefni. Þannig má nefna myndir sem hann gaf sem afmælisgjafir,
verk sérstaklega árituð til einstakra
manna, og verk sem sýna ákveðna
staði og umhverfi í bakgrunni, og
tengjst dvöl hans þar. í þessum
listaverkum má merkja persónulegan stíl Kjarvals, hversu mikils hann
mat fólk og velgjörðir þess, og
hversu umhugað honum var um að
allir fengju notið myndlistar, jafnt
kotbóndinn sem kaupmaðurinn.
Annar þáttur, sem líklegur er til
að hafa haft áhrif á hversu mikið
Kjarval gerði af kyrralífsmyndum,
er einfaldlega íslenskt veður og
árstíðirnar, ljós og birta. Hann vann
flestar landslagsmyndir sínar á
staðnum, og var háður því að veðurfar og dagsbirta gerði slíkt mögulegt. Dæmi eru þess, að þegar
Kjarval kom á staðinn hafi hann
ekki verið alls kostar ánægður með
aðstæður, og þá stillt upp á næsta
stein nokkrum hlutum til að mála
(t.d. matvælum og litaspjöldum),
frekar en að reyna við landslagsverk. Einnig er augljóst, að á vetrum gat Kjarval oft ekki unnið eins
mikið utandyra og hann hefði kosið. Þá voru uppstillingar tilvalið
myndefni fyrir listamanninn, sem
vildi sífellt vera að vinna og gerði
Kjarval þá gjarna myndir af blómakörfum og öðru, er minnti á sumarið og gróandann.
Jóhannes S. Kjarval var mjög
afkastamikill listamaður á langri
starfsævi. Uppstillingar og kyrralífsmyndir eru athyglisverður hluti
af fjölbreyttu ævistarfi hans, sem
landsmenn hafa lítið séð á sýningum hingað til. Þar sem stærsti hluti
verka Kjarvals á þessu sviði er í
eigu einstakra heimila í landinu, var
leitað fanga víða til að fá lánuð
verk á þessa sumarsýningu, og án
velvilja og samvinnu þeirra fjölmörgu sem tóku vel í þá beiðni,
væri þessi sýning ekki haldin. Sannar þetta enn og aftur, að landsmenn
vilja heiðra minningu þessa mikla
listamanns og gera sem flestum
kleift að njóta verka hans á opinberum sýningum.
Sýningin
á
Kjarvalsstöðum
stendur til 20. ágúst.

Jóhannes S. Kjarval
UPPSTILLINGAR
í dag verður opnuð á Kjarvalsstöðum hin árlega sumarsýning á
verkum Jóhannesar Kjarvals. Að þessu sinni er sýningin helguð
uppstillingum og kyrralífsmyndum, en verk á þessu sviði voru i
raun meiri þáttur í listsköpun meistarans en almennt kemur f ram
i umfjöllun um listferil hans.
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óhannes S. Kjarval er óumdeildanlega einn helsti meistari
íslendinga á sviði myndlistar,
list hans skipar stóran sess í
huga þjóðarinnar. Á langri starfsævi vann hann að list sinni víða
um landið, sem var honum ótæmandi yrkisefni. Þekktustu verk
Kjarvals eru án efa hinar glæsilegu
landslagsmyndir hans. Sumir staðir
áttu sinn sérstaka sess í verkum
hans, svo sem Þingvellir og Borgarfjörður eystri, og til eru fjölmargar
myndir Kjarvals frá þessum stöð,um. En Kjarval gerði fleira en
landslagsmyndir, sem skapandi
listamaður var fátt á hinu listræna
sviði, sem hann lagði ekki fyrir sig
að meira eða minna leyti. Á þeirri
sumarsýningu sem verður opnuð
um helgina á Kjarvalsstöðum eru
kynntar uppstillingar og kyrralífsmyndir meistarans, en þessi þáttur
listsköpunar hans hefur að nokkru
fallið í skuggann á sýningum á list
hans til þessa.
Uppstillingar og kyrralífsmyndir
eiga sér langa hefð í myndlistarsög* unni og áttu sitt blómaskeið í Norður-Evrópu, sérstaklega í Niðurlöndum, í kjölfar siðaskiptanna, en þá
voru dýrlingasögur og hin helga
mey ekki lengur viðeigandi myndefni fyrir prótestanta. í skilgreiningu á slíkum myndum felst að þær
sýna einfaldlega kyrra eða hreyfingarlausa mynd af náttúrulegum
hlutum, sem þá er stillt upp til að
vera viðfangsefni listamannsins.
Slíkar uppstillingar eru einatt af
gróðri jarðar, blómum, húsbúnaði
eða jafnvel afrakstri fengsællar
veiðiferðar. Þessar myndir fela oft
í sér táknrænt efni, og minna þannig t.d. á hverfulleik lífsins, fánýti
veraldlegs auðs eða breyskleika
mannsins. Jafnframt gefa myndir
af þessu tagi listamönnum kjörið
tækifæri til að sýna hæfni sína og
tæknilega getu; fá listaverk eru
meira augnayndi fyrir áhorfandann
en glæsilega unnin málverk af upp-

stillingum.
Þrátt fyrir þetta hefur oft verið
litið niður á slíkar myndir sem minni
háttar listaverk eða aukagetu, viðfangsefni sem varla væri samboðið
alvarlegum listamönnum. Þetta viðhorf hefur þó verið á undanhaldi á
þessari öld, þar sem margir meistarar á sviði myndlistar hafa gert frábærar myndir af uppstillingum og
þannig sýnt fram á að kyrralífsmyndir eru fullgild listaverk, sem
standa jafnfætis því besta, sem
gert er á öðrum sviðum.
Kjarval leit ekki á uppstillingar
sem óverðugt viðfangsefni, þó þær
myndir hafi ekki verið áberandi á
sýningum á verkum hans. Til er
mikill fjöldi slíkra verka, bæði málverka og teikninga, og af ýmsum
stærðum. Fjölbreytni verka hans á
þessu sviði ber því ótvírætt vitni
að hann leit alls ekki á uppstilling■ Sýn

■ Blómulcarfa f ró BSR
1955.
101x147<m.
Eig.: Kjarvalssof n. Gjöf til
safnsins frá
Eyrúnu Guðmundsdóttur
og Jóni Þorsteinssyni.

BRAUÐSTRIT
OG BARÁTTA
Bókmenntir

Sigurjón Björnsson
Benedikt Sigurðsson:
— Úr sögu byggðar og verkalýðshreyfingar á Sigluf irði.
Fyrra bindi.
Myllu Kobbi. Forlag.
Reykjavík 1989, 444 bls.
Siglfirðingar láta skammt stórra
högga á milli í fræðimennsku og
hafa nú heldur betur rekið af sér
slyðruorðið. í hitteðfyrra kom út
hið mikla þriggja binda verk Sigurjóns Sigtryggssonar, Frá Hvanndölum til Ulfsdala. í fyrra var það
bókin Siglufjörður og nú fyrra bindi
siglfirskrar verkalýðssögu. Auðséð
er að siglfirðingar eiga góðum
fræðimönnum á að skipa, enda þótt
hæfileikar þeirra hafi ekki fengið
að koma í ljós fyrr en aldurinn heimilaði þeim að líta upp úr brauðstritinu.

og

veruleíki
1957.
135x140 cm.
Eig.: Kjarvalssofn. Gjöf til
safnsíns frá
Eyrúnu Guðmundsdóttur
og Jón í Þorsteinssyni.

Þessi saga siglfirskrar verkalýðshreyfingar er rituð að forlagi verkalýðsfélagsins Vöku á Siglufirði og
hefur vinna að henni staðið frá
haustinu 1982 að því er segir í
formála höfundar. Fyrri hluti verksins, sá er nú birtist, nær fram um
miðjan fjórða áratug þessarar aldar. En ætlunin mun vera að sagan
spanni alls 70 ár eða frá 1919 til
1989. Árið 1919 hefjast á Siglufirði
skipuleg og varanleg verkalýðssam- Benedikt Sigurðsson
tök enda þótt nokkrir skammvinnir
undanfarar í þá átt væru fyrr.

Þetta bindi skiptist í fimm kafla
og greinist hver kafli í undirkafla,
mismarga (frá 5 upp í 19).
Fyrsti kaflinn nefnist Útskagabyggð f yrir opnu haf i. Hefst hann
á staðháttalýsingu. Hún er mjög
stutt, enda ekki þörf á öðru, þar
sem búast má við að þeir sem þessa
bók lesa hafi í höndum rit Sigurjóns

Sigtryggssonar, þar sem er að finna
mjög ítarlega Iýsingu á byggðarlaginu og sögu þess. Uppistaða kaflans
er að öðru leyti frásögn af atvinnuháttum, kaupgjalds- og vistarmálum fram til ársins 1919.
Með öðrum kafla hefst hin eiginlega saga verkalýðshreyfingarinnar. Sá kafli heitir Verkalýðssam-

tök í mótun og greinir frá fyrstu
árunum. Raunar skarast kaflarnir
gjarnan nokkuð í tíma, þar sem um
efnið er oft fjallað fremur þematískt en í strangri tímaröð.
3. kaflinn heitir Hið pólítíska ívaf
og er grunntónn hans átök milli
jafnaðarmanna og kommúnista.
Þar gekk hreint ekki lítið á stundum.
í 4. kafla segir einkum frá hinum
eiginlegu verkalýðsmálum, baráttu'
fyrir bættum kjörum. Nær hann
yfir tímabilið 1923-1930.
í 5. og síðasta kafla, en hann
ber heitið Kreppuhryðjur og
klofhingsbrot og fjallar einkum um
árin upp úr 1930 og fram á miðjan
fjórða áratuginn, segir frá harðvítugum deilum og átökum. Þá er
kreppan í algleymingi og miklar
tilraunir gerðar til að lækka kaup
verkafólks. Þá fara nasistar að láta
á sér kræla, samtök klofna og sitthvað fleira sögulegt gerist.
Þessi verkalýðssaga er hrifandi
lestur, sem heldur lesandanum
föngnum. Þetta er saga heiftúðugra
átaka á stundum bæði við atvinnuveitendur og innbyrðis. Ég hygg
að hún láti fáa ósnortna. Hér má
greina mikla og óeigingjarna fórnariund, en líka mikinn og einstreng-

ingslegan pólítískan þvergirðing og
skammsýni, svo og furðulega og
nánast ósvífna óbilgirni. Lesandinn
fær vissulega um margt að hugsa
þegar hann les þessa sögu.
Eins og áður segir er þessi saga
rituð að forlagi verkalýðsfélagsins
Vöku. Eðli málsins samkvæmt er
hún því rituð frá sjónarhóli verkalýðshreyfingarinnar. Það leynir sér
auðvitað ekki og er ekkert við það
að athuga. Mér virðist höfundur
gæta alls hófs. Hann gerir sér far
um að afla sem traustastra gagna
og hann oftúlkar ekki. Mál hans
er yfirleitt vel rökstutt. Frásögn
hans er einkar skýr og skilmerkileg
og rituð á hreinu, látlausu og lýtalausu máli. Hér er bersýnilega enginn viðvaningur á ferð. Gríðarmikið
af myndum er í bókinni. Mikill fjöldi
mannamynda og margar myndir
úr siglfirsku atvinnulífi frá þessum
tíma. Þá er í bókarlok ítarleg heimildaskrá, naíhaskrá og skrá um
helstu atriðisorð. Er vel farið að
þessar skrár skyldu ekki vera látnar
bíða seinna bindis eins og oft er
gert.
Bókin er prentuð á letri sem er
þægilegt aflestrar. Prentvillur eru
fáar og yfirleitt er öll útgerð bókarinnar til sóma.

