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Meiming

Afmæli

Anna Guðrún Þorkelsdóttir
Anna Guðrún Þorkelsdóttir húsmóðir, VaUargötu 18, Vestmannaeyjum, er 80 ára í dag.

Starfsferill

Anna fæddist í Markarskarði á
Hvolsvelli, Rangárvallasýslu, og
ólst þar upp með sjö systkinum til
tíu ára aldurs. Þá missti Anna móður sína langt fyrir aldur fram og fór
í fóstur til hjónanna Einars Einarssonar og Þorgerðar Jónsdóttur að
Garðsauka ásamt Soffíasi Ingimundi, bróður sínum.
Tvítug fluttist Anna svo ásamt
fóður sínum til Vestmannaeyja og
giftist þar eiginmanni sínum. Þau
hjónin búa enn í Vestmannaeyjum.

Fjölskylda

Eiríkur Smiih við eitt verkið á sýningunni.

Landslagsíhlutun
- Eiríkur Smith á Kjarvalsstöðum

Flestir þeir listamenn sem leitast við að lifa af list sinm' hafa tilhneigingu til að móta sér stíl fyrir lífstíð. Þegar hinn vel lukkaði stíll er fundinn veigra þeir sér við að bregða út af honum af ótta við að missa hægindi sitt á himnafestingu listalífsins. Það hlýtur að teljast rós í hnappagat
Eiríks Smith að hann hefur aldrei
tahst til þessa hægindahóps. Sumir
kollega hans hafa gagnrýnt hann
fyrir að vera reikull í ráði og vænt
hann um að vera ekki trúr sinni
Ólafur Engilbertsson
innstu sannfæringu. En staðreyndin er sú að Eiríkur hefur fremur
látið tilfmningu sína og skynjun ráða heldur en að eltast við tískudillur.
Þetta hefur verið mikill umbrotatími í listum jafnt sem þjóölífi og hann
hefur haft sínar hæðir og lægöir fyrir Eirík Smith jafnt sem aðra.

Myndlist

Hringur listastef nanna

Þegar Eiríkur kom heim úr námi um 1950 hafði hann í farangrinum
kröftugar expressjónískar krítarteikningar af húsum og fiskverkafólki í
Hafnarfirði, fæðingarbæ sínum. Þá tók við skírlífi hreinflatastefnunnar
í nokkur ár en Eiríkur var á meðal hinna fyrstu innvígðu í þá stefnu sem
breyttu um kúrs. Við tóku náttúrustemningar með afstrakteinkennum,
unnar í gvass, og stór afstraktexpressjónísk málverk, unnin með rípólínlakki. Þessi verk voru gerólík hinum hreinu þaulskipulögðu flötum fyrstu
áranna eftir heimkomuna en Eiríkur átti þó eftir að fara allan hringinn ef svo má að orði komast. Hann tók upp poppþráð Rauschenbergs í kringum 1970 og fór að mála fólk af sífellt meira raunsæi og nákvæmni. Fyrir
u.þ.b. áratug hélt expressjónisminn svo á ný innreið sína í myndheim
Eiríks en mannfólkið hélt sinni stöðu inni á myndfletinum - þó fremur
sem táknmyndir huhnna heima en raunsannar mannverur.

Skipulagsverur í villtri náttúru

Að mati undirritaðs hefur Eiríki aldrei tekist fullkomlega að samsama
hið afstraktexpressjóniska landslag hinum dularfullu verum sínum sem
virðist heimta að landið sé hólfaö og reitað niður. Það má líta svo á að
mannverúr þessar séu fulltrúar skipulagsáráttunnar, hins rökræna vitsmunaþáttar, á meðan landslagið sé villt og óhamið líkt og tilfmningar
listamannsins. Þannig séu verkin eins konar valdatafl andstæðra þátta í
fari listamannsins. Þó er á stundum eins og verurnar hafi yfir sér huldufólksblæ og kunni ekki almennilega við að vera í þessu hlutverki náttúrutamningamanna. Listamaðurinn fer með miklu fjaðrafoki um olíumálaða
fleka þessarar sýningar en uppskeran er því miður ekki í samræmi við
orkuflæðið. Verkin virðast vera unnin í nokkrum flýti. Viö það raskast
sú kyrrð sem þó hefði að öhu samteknu átt að einkenna verkin. Eitt
stærsta verk sýningarinnar, Um blessað vorið, minnir þannig óþægilega
á kjarnorkusprengju fremur en að túlka hið blómstrandi tré Ufsins. Hafi
sú yerið meiningin vantaði vísbendingu þar um. Það er helst í vatnslitamyhdunum sem Eiríki Smith tekst vel upp að þessu sinni, enda telst
hann til færustu vatnsUtamálara landsins. Sérstaklega ber þar að nefna
myndirnar Gráveður á ÞingvöUum (nr. 7), Morgunfjall (nr. 13) og Við
Krýsuvíkurveginn (nr. 20). I þessum myndum kemur vel fram að Eiríki
Smith hentar best að mála kyrrlátar myndir þar sem Uturinn fær að
springa út samkvæmt eigin lögmálum sem eru jafnframt lögmál náttúrunnar - án innri skírskotana til mannlegrar íhlutunar í hiö ótamda sköpunarverk. Sýningu Eiríks Smith lýkur nk. sunnudag, 15. nóvember.

H

Anna giftist 1932 Sigurjóni Sigurðssyni. Hann er sonur Sigurðar
Jónssonar á Fagurhóli og Þórunnar
Ögmundsdóttur er síðar bjó í
Landakoti eftir fráfaU Sigurðar.
Börn Önnu og Sigurjóns eru: Ög-

mundur Viktor, f. 1935, ókvæntur
og býr í heimahúsum; Þorkell Rúnar, f. 1940, dó í bernsku; Þorkell
Rúnar, f. 1942, í sambúð með EUsabetu Ólafsdóttur og eiga þau þrjú
börn og tvö barnabörn; Sigríður
Þóranna, f. 1944, d. 1964, var gift
Birni I. Karlssyni og eignuðust þau
einn son.
Systkini Önnu eru: Magnús Karl
Óskar, búsettur á HvolsvelU,
kvæntur Huldu Hjartardóttur; Soffías Ingimundur, búsettur í Reykjavík, var kvæntur EUnu Sigurðardóttur, nú skUinn; Guðríður, búsett
á Selfossi, var gift Bergsteini HaUdórssyni sem nú er látinn; Ólafur,
búsettur í Reykjavík, kvæntur
Önnu Lísu Jóhannesdóttur; Elín,
búsett í Noregi, var gift Helga Johansen sem nú er látinn; Helgi, búsettur í Garðabæ, kvæntur Huldu
Haraldsdóttur, og Sesselja, búsett á
Selfossi, var gift Hirti Jónssyni sem
nú er látinn, bjó hin síðari ár með
Svavmundi Jónssyni sem einnig er
látinn. Tvö systkina Önnu létust í
bernsku, óskírt meybarn og Kjartan

Anna Guðrún Þorkelsdóttir.
semdóáfyrstaári.
Foreldrar Önnu voru Þorkell Guðmundsson, f. 17.5.1876 í Gafli, Flóa,
Árness., d. 29.1.1952 í Vestmannaeyjum, og Guðrún Eyvindsdóttir, f.
20.5.1882 í Litla-KoUabæ í FljótshUð,
d. 24.6.1921 í Markarskarði.
Anna verður að heiman á afmælisdaginn.

Til hamingju með
afmælið 15. nóvember
100 ára
Finnur Jónsson,
Hrafiústu við Kleppsveg, Reykjavík.

80ára
BöðvarEggertsson,
Selvogsgrunni 13,Reykjavík.
Pctra Ásmundsdóttir,
Skjólvangi, Hrafnistu, Hamarfirði.

75ára
AriBenjamínsson,
Svöluhrauni 17, Hafnarfirði.

70ára
Jón VHbergGuðjónsson,

framkvæmdasrjóri,
Fornuströnd 9, Seltjarnarnesi.

Haraldur Höskuidsson,
Tjarnarlundi4j,Akureyri.

60ára

40ára

HaUdór Ólaí'sson,
Sæbólsbraut28, Kópavogi.
Pétur Geir Helgason,
Dalsgerði 6b, Akureyri.
Guðrún Ges tsdóttir,
Hraunbraut 25, Kópavogi.
Gígj a Jóhannsdóttir,
Kleifarvegi 10, Reykjavík.
Gunnar B. Bjarnason,
Huldubraut 9, Kópavogi.

Guðríður Matthildur Ólafsdóttir,
Hraunbergi 13, Reykjavík.
Ásgeir Sverrisson,
Hávallagötu 23, Reykjavík.
Sigurlaug Garðarsdðttir,
Grenigrund 37, Akranesi.
PáUEinarsson,
Hrauntungu 13, Kópavogi.
NjáU Arnar Skarphéðinsson,
Safamýri 40, Reykjavík.
Jóhann Geirdal Gí slason,
Faxabraut 25f, Kefiavík.
Steinunn G. Kristinsdóttir,
Greniteigi 25, Keflavík.
BorghUdur Ragnarsdóttir,
Leirutanga 15, Mosfettsbæi
Edna S igriður Nj álsdóttir,
Háteigsvegi 8, Reykjavík.

50ára
Brynjólfur Gíslason,
Teigaseli9, Reykjavik.
Jónína Magnea Aðaisteinsdóttir,
Ljósalandi 7, Reykjavík.
MaríaS. Guðröðsdóttir,
Ögri, Ögurhreppi.

J ó n a t a n Hall

Jónatan HaU öryrki, Hátúni 12,
Reykjavík, verður fimmtugur á
morgun, sunnudag.

rúnu Jónsdóttur, f. 7.9.1939, húsmóður. Hún er dóttir Jóns Jónssonar, b. að Gilsbakka í Austurdal,
Skagafirði, og Kristrúnar Helgadóttur húsmóður sem bæði eru látStarfsferill
in. Jónatan og Sigrún sUtu samvistJónatan fæddist í Reykjavík og
um árið 1979.
ólst þar upp. Hann vann verkaBörn þeirra Jónatans og Sigrúnar
mannavinnu frá fimmíán ára aldri
eru:
Garðar Hall, f. 28.4.1966, starfar
þar tíl hann hóf iðnnám nítján ára
í Færeyjum; Brynhildur HaU, £2,1.
gamaU.
1969, sjukraliðanemi, í sambú'ð með
Jónatan lauk sveinsprófi í renniTorfa
Sigurjónssyni flugkennara og
smíði 1965 og starfaði við það til
eiga þau dótturina Sigrúnu, f. 16.7.
ársins 1968.
Þremur árum síðar, árið 1971, lauk 1992.
Systkini Jónatans eru: Guðrún
hann prófi úr Lögregluskóla ríkisHall, f. 13.3.1935, matráðskona í
ins og starfaði sem lögregluþjónn í
Kópavogi, gift Agnari Einarssyni og
eintíuár.
eiga þau þrjú börn; Jónas Hall, f.
Seinna greindist Jónatan með MS
20.6.1946, toUvörður, kvæntur Ólafsjúkdóminn og er öryrki í dag.
íu Jónsdóttur og eiga þau þrjú börn;
og Hjördís HaU, f. 14.9.1950, bankastarfsmaður, gift Sigurjóni StefánsFjölskylda
-syni og eiga þau tvær dætur.
Jónatan kvæntist 12.3.1966 Sig-
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Jónatan Hall.

Faðir Jónatans er Garðar HaU, f.
17.1.1907, húsgagnasmíðameistari.
Móðir hans var Brynhildur Jónatansdóttir, f. 3.9.1910, d. 23.1.1973,
húsmóðir.
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