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Aukablað

Tækni

DV-tækni er sérstakt aukablað sem fyrirhugað er miðvlkudaginn 11. nóvember nk.

Listamaöurinn (t.h.) er hér á tali við Björn Th. Björnsson við opnun sýningarinnar að Kjarvalsstöðum.

í blaðinu verður fjallað um tækni og visindi á breiðum grundvelli, sérstaklega nýjustu tækni til daglegra
nota á heimilum og til tómstunda og skemmtunar.
Efhistök einkennast af stuttum, hnitmiðuðum greinum á máli sem venjulegir notendur skijja jafn vel og
tæknimenn.

Hinn landskunni listamaður Eiríkur Smith opnaði á
laugardaginn myndlistarsýningu í vestursal Kjarvalsstaða þar sem sýnd voru ný verk, bæði olíumálverk og
vatnslitamyndir, eftir listamanninn.

í ráði er að fjalla m.a. um tækni og búnað á íslenskum markaði, svo sem myndbandstökuvélar, myndbandstæki, sjónvörp, gervihnattasjónvarp, síma, farsíma, símsvara, póstfax, þjófavamarkerfi og rafeindahjjóðfæri, svo að eitthvað sé nefnt.

Á meðal sýningargesta voru þau Kristján Guðmundsson, Helgi V. Jónsson og Ingibjörg Jóhannsdóttir.

Fjölmennt var við opnunina og voru þar margir góðir
gestir enda hér á ferðinni einn vinsælasti listamaður
þjóðarinnar sem átt hefur þátt í öllum helstu straumum
og stefnum nútímalistar sem hingað hafa borist.

Þeir auglýsendur sem hafa áhuga á að auglýsa i
þessu aukablaði vinsamlega hafi samband við Sonju
Magnúsdóttur, auglýsingadeild DV, hið fyrsta, í sima
632722.
Vinsamlegast athugið að siðasti skiladagur auglýsinga er fimmtudagurinn 5. nóvember.

Fjölmennt var við opnunina og mátti þar finna fulltrúa
allra kynslóða.
DV-myndir ÞÖK

Leikmaðurinn
TVEIR CANNESPÁLMAR
*

BESTI LEIKARINN
*

BESTI LEIKSTJÓRINN
*

Stórmynd Roberts
Áltman er komin
Spennandi og drepfyndin mynd um
lífið í Hollywood

Annar eins stjörnufans hefur aldrei sést saman á hvíta
tjaldinu.
Aðalhlutverk: Tim Robbins, Greta Scacchi, Peter Gallacher, Whoopy Goldberg og Fred Ward.
Eftirtaldir leikarar, auk fjörutíu annarra frægustu leikara í Hollywood, koma fyrir í myndinni: Steven Allen, Harry Belafonte, Cher, James
Coburn, Cathy Lee Crosby, John Cusack, Brad
Davis, Peter Falk, Louise Fletcher, Teri Garr,
Jeft' Goldblum, Elliot Gould, Anjelica Huston,
Sally Kirkland, Jack Lemmon, Andi MacDowell,
Malcolm McDowell, Nick Nolte, Burt Reynolds,
Julia Roberts, Mimi Rogers, Susan Sarandon,
Rod Steiger, Bruce Willis.
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