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Menning
íslenska leikhúsinu boðið í leikför til Þýskalands með Býr íslendingur hér?

Boðið að sýna á þeim slóðum
þar sem leikritið gerist

Pétur Einarsson leikur Leif Muller I Býr Islendingur hér? og Halldór Bjðmsson lækni hans.

í byrjun vetrar frumsýndi íslenska
leikhúsið leikritið Býr íslendingur
hér? en verkið er leikgerð Þórarins
Eyfjörð eftír samnefndri bók Garðars
Sverrissonar. Vakti sýningjn verðskuldaða athygh og góðar viðtökur
og eru sýningar að hefjast aftur í
Tjarnarbíói.
í verkinu segir frá Leifi Muller sem
varð innlyksa í Noregi þegar Þjóðverjar hernámu landið. Þegar hann
ætiaði að flýja yfir til Svíþjóðar og
reyna að komast þaðan heim til íslands var hann svikinn í hendur
Gestapó. Leifur var fyrst látinn
dvelja í fangelsi í Ósló, áður en hann
var sendur í útrýmingarbúðir í
Þýskalandi. Þar gekk Leifur í gegnum einhverja mestu þolraun sem íslendingur hefur hfað.
Nýlega barst íslenska leikhúsinu

boð um að fara með sýninguna til
Þýskalands. Að boðinu stendur safnið í Sachsenhausen, en þar voru útrýmingarbúðirnar sem Leifi Muller
var haldið i. Bandamenn frelsuðu
búðirnar í apríl 1945 og er íslenska
leikhúsinu boðið að taka þátt í afmælishátíðinni tíl að minnast frelsunarinnar. Einnig er verið að vinna
að því að sýningin fari til Berlínar
og annarra fyrrverandi útrýmingarbúða.
Hlutverkin í leikritinu eru aðeins"
tvö, Pétur Einarsson leikur Leif
Muller og Halldór Björnsson leikur
lækni hans. Leikstjóri er Þórarinn
Eyfjörð. Þar sem Tjarnarbíó er mjög
ásetið nú í byrjun árs verða aðeins
örfáar sýningar á leikritinu og er sú
fyrsta á laugardagskvöld.
-HK

Hvernig túlka
tólf karlkyns
listamenn karl
ímyndina?
Karlmenn, hvernig upplifa þeir
sig í nútímasamfélagi með breyttum kröfum, hver er hin nýja karlímynd og verðum við vör við hana
í myndlist nútímans? Þessum
spurningum er velt upp á sýningu
tólf íslenskra karlkyns listamanna
sem koma til með að túlka karlímyndina á sýningu sem opnuð
verður í Gerðubergi.
Sýning þessi er eins konar bróðursýning sýningar á Mokka í nóvember síðastiiðnum um kvenímyndina, en að auki tengist sýningin aukinni umræðu um breytt
kynhlutverk sem hefur vaknað í
ýmsum Evrópulöndum og hér á
landi í nýútkominni skýrslu félagsmálaráðuneytisins um málefni og
félagslega stöðu íslenskra karla.
Verður forvitnilegt að sjá hvernig
hinir tólf listamenn uílka karlímyndina, en umræða um hana
hefur ekki átt upp á pallborðið hjá
karlmönnunum sjálfum og þó
kvenréttindabaráttan hafi verið í
einhverjum sktigreiningartilraunum með karlímyndina, þá hefur
það gerst algerlega út frá forsend-

Heimsklúbbur
listaogmenníngar
Hetosklúbbur Ingólfs gerir ráð
fyrir um milh'ón króna framiagi
til menningar en samkvæmt sérstakri skipulagsskrá rennur
hagnaður af Heimsklúbbnum, að
frádregnum launum og rekstrargjöldum, í Listasjóð Heimsklúbbsins til styrktar og viðurkenningar á frábærum árangri i
listflutningi og listsköpun eða til
Örvunar Ifetsköpunar eða örvunar liséstarfsemí sem líkleg er öl
áfreka á sviði íslénsks þjóðlífs.
Þegar hefur mestu af fénu verið
íráðstafað til hhoðfærakaupa, í
námsstyrk og átgáfustyrk. Meðal
þeirra sem styrk hafa hlotið eru
orgelsjóður
HaUgrímskirkju,
fiðlusjóður Sigrúnar Eðvaldsdóttur og Kammérsveit Reykja:
vikur.

Nína Margrét Grímsdóttir
píanóleikari fékk úthlutað 250
þúsund króna styrk úr Minningarsjöði Gunnars Thoroddsen en
úthlutað var úr honum í áttunda
sinn. Nína Margrét hefur.lokið
einieikaraprófi frá Tónfistarskólanum í Reykjavík. Húnhefar lokiö prófum fra tóruistarskolum i
London og New York og hlaut á
pessu ári styrk frá Helena Rubin^
stein Foundation til doktorsnáms
ípianóleik við City University of
Néw Yoríí. Nina Margrét vinnur
meðal annars að rannsóknum á
þróun píanóleiks á felands. Hún
hefur oft komið fram öpinberlega
átónleikúmað undanförnu, bæði
tór heima og erlendis, og ávallt
hlotið góða dóma.

JanEricGustafssonleikurmeð

Sinfóníunni

Nýrformaður
Samtaka um
Tónlistarhús

Ingi R. Helgason, formaður stjórnar
Samtaka um Tónlistarhús.

Fastur liður á Kjarvalsstöðum
undanfarin misseri hefur verið
sýning á Ijóðum og hefur betta
form mælst vel fyrir. Áhorfendur
og lesendur þurfa ekki að hafa
mikiö fyrir lestrinum á Kjarvalsi stöðum en því er öðruvísi farið
iíaéð h'óö Þorsteins Joð Vöhjálmsspnar, útvarpsmanns og Ijóðskálds, sem sundíaugargestum í
sundlauginni í Laugardai verður
hoðið upp á frá og röéð næsta
laugardegi. Ljóðinu Djúpt. Djúpt
yerðurfcomiðfyrir á gJergluggum
liniSr vatnsborðinu í djúpu lauginni þannig aö gestir þurfa að
dragaándahn djúþt og kai'a til að
komast í snertingu við b'óðið.

NínaMargrétfékk
styrkúr
minningarsjóði

um kvenna en margt bendirtilþess
að breytinga sé að vænta og ættí
sýningin í-Gerðubergi að hreyfa við
umræðum um karlímyndina, en
nýlega var karhmyndinni einnig
velt upp á yfirborðið með útkomu
bókarinnar Karlafræðarinn sem
hefur undirtitilinn Karlmenn undir beltisstað. Hefur sú bók vakið
athygh að undanförnu.
Iistamennirnir tólf sem taka þátt
í að túlka karlímyndina, hver á
sinn persónulega hátt, eru: Bragi
Ásgeirsson, Hannes Sigurðsson,
Haraldur Jónsson, Helgi Þorgils
Friðjónsson, Hlynur Hallson, ívar
Valgarðsson, Magnús Kjartansson,
Magnús Þór Jónsson, Óskar Jónasson, Sigurður Guðmundsson,
Sverrir Ólafsson og Þorvaldur Þorsteinsson. Auk þessara hstamanna
taka þátt í sýningunni nýútskrifaðir myndlistarmenn og myndhstarnemar í Myndlista- og handíðaskóla íslands. Verk þeirra felst í
framlagi í einn dag frá hverjum og
einum og tekur verkið því ýmsum
breytingum á sýningartímanum.
-HK

Á fundi fulltrúaráðs Samtaka um
Tónlistarhús, sem haldinn var fyrir
stuttu, var kosin ný stjórn og einnig
nýr formaður. Valgeir Guðjónsson,
sem gegnt hefur formannsstöðu um
nokkurra ára skeið, gaf ekki kost á
sér sem formaður og var Ingi R.
Helgason, stiórnarformaður Vátryggingafélags íslands, kosinn
formaður og Ólafur B. Thors varaformaður. Aðrir sem kosnir voru í
stjórn eru: Björn Th. Árnason, Elfa
Björk Gunnarsdóttir, Erlendur Einarsson, Jón Þórarinsson, Rósa
Hrund Guðmundsdóttir, Runólfur
Birgir Leifsson og Vernharður Linnet Erindreki samtakanna er Þórhallur Vilhjálmsson.

IJÖðf
djúpu lauginni

Með nýju ári hefur færst mikið fjör í sýningar á myndlist og voru margar
sýningar opnaðar um síðustu helgi, þar á meðal þrjár á Kjarvalsstöðum.
Hinn kunni myndlistarmaöur Magnús Kjarfansson sýnir verk sem fjalla um
píslarsöguna, verk sem þegar hafa vakið athygli og Finnbogi Pétursson
sýnir hljóoskúlptúra. Þriðji sýningaraðilinh er Geoffrey Hendricks sem varð
einn af meðlimum Fluxus-hreyfingarlnnar i Bandarflcjunum og Evrópu á
miójum sjöunda áratugnum og hefur haldlð tryggð við þann félagsskap
siðan og er hann einn af þekktustu listamönnum sem kenna sig við hreyfinguna. Á sýningu hans á KJarvalsstöðum eru mörg málverk af himni sem
eru, þegar betur er gáð, hluti af víðara samhengi. Á myndinni Iftur Hendricks
upp eftir einni himnamyndrðð sinni.
DV-mynd ÞÖK

Tónleikar í Rauðrl áslaiftarröð
verða í kvöld á vegum Sinfóníuhljómsveitar íslands en rauð tónleikaröð merkir að frægur einleikari íeikur með hyómsveitiruö
pg í þetta sinn er það Jan Erik
Gustafeson sellóleikari, ungur og
mjögeftirsóttur. Hann var aðeihs
se3£tán ára þegar hann vann
þriðju vérðlaun í samkeppninni
Yóung Musician of the Year og
hafa síðan streymt til hans tílboð
frá helstu hljórasveitura heims.
SJBasta afrek hahs á listabrautihni var að viraiaörtnur yerðlaun
í Leonard Rose keppninni í Washington siðas tliöið suniar og opnaði það honum flestar dýr í
bandaríslcutónMstarlífLGustafsson leikur einleik i tveimur verktan, Kol Nidrei eftir Max Bruch
ög Rókbkótubrigoont
eftir
Tsjajkovskö. Þess má geta að
fyrsta verkið á efnissláránni er
Ys og þys eftir Þorkel Sigurbjörnsson sem hann samdi í samkeppniiiiái stutt verk til frathings
á Listahátíð í Reýkjavík 1970.

