11

MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUÐAGUR 19. JANUAR 1994
myndefnið og sjálf stílbrögðin
skipta þá minna máli, en framsetningin og tjákrafturinn teljast að
mínu mati meginveigurinn í útfærslunni.
Magnús nálgast þetta á sinn
sérstaka hátt og er vel vitandi um
uppruna sinn og umhverfi og að
mínu mati eru það bestu eðliskostir hans sem málara.
Eftir nokkrar yfirferðir þykja
mér tvær myndir hafa sérstöðu á
sýningunni fyrir heildarhrif og
magnaða kynngi sem er á mörkum
nútíðar og fortíðar, e r r þ a ð eru
myndirnar „Feneyjaskólinn I: Boðunin „The Annunciation" og Feneyjaskólinn III „Amor sacre e
amor profano". Einkum er fyrstnefnda myndin áberandi fínt máluð, áferðin mjúk og yfirskilvitleg,
þannig að hér eru allar skráðar
og formrænar hliðartilvísanir með
öllu óþarfar.
Dregið saman í hnotskurn má
telja sýninguna áhrifamesta framlag Magnúsar til íslenzkrar Iistar
um langt árabil, og má vera ljóst
að listamaðurinn stendur á krossgötum, og þannig séð vekur hún
upp miklar væntingar og forvitni
um framhaldið.
Gefin hefur verið út sýningarskrá með mörgum litmyndum,
m.a. einni af hundi, en hún er því
miður ekki á sýningunni, hvernig
sem á því stendur. Skráin er í stóru
og frekar óþjálu broti og bandið
hefði mátt vera vandaðra. Inngang
skrifar Hulda Valtýsdóttir en formála Ólafur Gíslason. Er hann vel
skrifaður og gagnorður, en satt
að segja deili ég ekki einsýnum
skoðunum Ólafs á myndlist, til
þess eru þær of afmarkaðar. Tel
einfaldlega ekki hægt að hafna
einu og hefja annað upp til skýjanna samkvæmt nýrri tíma sagnfræði bendiprika í myndlist.

til að sanna þá kenningu skólameistarans að illgresi geti orðið
rósir, skuggana sé hægt að lýsa
upp, óreiðunni sé hægt að breyta
í reglu ef nógum aga sé beitt.
Þessi „tilraun" með manneskjur
fær hljómgrunn í ráðuneyti og hjá
uppeldisfrömuðum. Á bak við hana
stendur kristin manngildishugsjón
Grundtvig og norræn goðafræði í
bland við blinda tæknihyggju.
Skólastjórinn trúir á að tíminn feli
í sér reglu og kerfi sem sé óháð
mannlegum takmörkunum. S tærðfræði og eðlisfræði eru aðalfög
skólans, í augum skólastjórnenda
er guð stærðfræðingur, Jesús líffræðingur eins og Darwin. S kólayfirvöld vita hvorki né vilja vita
um geðveiki barnanna. „Tilraunin"
endar með óskðpum.
Bók Peters Hoegs fjallar um tilfinningarík og gáfuð en stórsködduð börn sem hafa verið grimmilega
svikin af hinum fullorðnu. Þau lifa
af á lágmarksforsendum, gefa
hvort öðru lágmarksást sem gefur
þeim ástæðu til að lifa.
Bækur Peters Hoegs og S uzanne Bregger eru undarleg samloka þar sem Suzanne lýsir baráttunni gegn þvi að vera „allt" en
Peter því að vera „ekkert".
Kannski er niðurstaða þeirra samt
ekki ósvipuð eða sú að þau einu
svik sem máli skipta eru svik hins
fullorðna við barnið.

Kosningaskrifstofa
Gunnars Jóhanns
Birgissonar v e g n a
p r ó f k j ö r s í Reykjavík
er á G r e n s á s v e g i 8,
símar 8 8 3 2 4 4 o g
883248.
G u n n a r Jóhann í 4 .
sæti.
Stuóningsmenn
Um 40 nemendur Tónlistarskólans í Keflavík taka þátt í söngleiknum
„Jósef og litskrúðugi draumafrakkinn".

PROFKJOR SJALFSTÆÐISMANNA

5.-7.
sæti

Söngleikur Andrews Lloyds Webbers
í Tónlistarskólanum í Keflavík

„Jósef og litskrúðugi
draumafrakkinn"
TONLISTARSKOLINN í Kefla- verkið 4 sinnum dagana 2 0 . - 2 3 .
vik frumsýnir á morgun fimmtu- janúar. S ýningar verða í Félagsbíói
daginn 20. janúar sðngleikinn í Keflavík.
„Joseph and the Amazing
Technicolor Dreamcoat" eftir
Andrew Lloyd Webber o g Thn
Rice. Textann þýddi Þorsteinn
Eggertsson og heitir söngleikiirinn í þýðingu hans „Jósef o g
litskrúðugi
draumafrakkinn
hans stórkostlegi".
Söguþráðurinn er úr Gamla
testamentinu og segir frá Jósef
hinum draumspaka syni Jakobs og
bræðrum hans. Jakob gamli hefur
sýnt það í verki að hann heldur
meira upp á Jósef en aðra syni
sína. Þegar hann gefur uppáhalds
syni sínum litskrúðugan frakka fá
bræðurnir endanlega nóg og
ákveða að koma bróður sínum fyrir kattaraef. Þar sem þeir undirbúa
verknaðinn út í eyðimörkinni ber
að hóp farandkaupmanna og atvikast þannig að þeir kaupa Jósef til
að selja hann aftur sem þræl. Með
þeim flyst Jósef til Egyptalands
T.d. Alpha lykkjuteppi
og lendir þar í fangelsi. Bræðurnir
Áðurkr. 1.604,-m 2
flytja föður sínum hins vegar þær
j i ú kr. 1.195,- m !
fréttir að óargardýr hafi drepið
Jósef. Faraóinn í Egyptalandi
dreymir draum og lætur sækja
Jósef í fangelsið til að ráða hann
fyrir sig. Miklar hörmungar skella
á og uppskerubrestur svo bræðurnir leita á náðir Faraósins. Þar er
Jósef bróðir þeirra kominn til
æðstu metorða og í lok verksins
komast bræðurnir og Jakob faðir
þeirra að því að Jósef lifir enn og
hefst þá uppgjör sem endar með
fyrirgefhingu og sátt. Þannig fjallar verkið um misgjörðir og fyrirgefningu.

Upplýsingaskrifstofa
Björgólfs Guðmundssonar
Vatnagörðum 28
S 88 30 44 « 8 8 30 45
Opið 1 3 - 2 2 . Allir velkomnir!
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Wilton einlitt
Áður kr. 4.430,- m 2
nú kr. 3.100,-

50%
T.d. 140x200 cm
frá kr. 8.330,-

4 sýuingar
Um 40 nemendur, flestir á aldrinum 14-20 ára, syngja í sýningunni og 10 manna hljómsveit, einnig skipuð nemendum, annast hljóðfæraleik. Tónlistin er fjölbreytt og
bregður fyrir ýmsum stílbrigðum..
Má þar nefna bandaríska sveitatónlist, angurværar ballöður, rokk,
kalypsó frá suðurhöfum og ýmsilegt fleira. Leikstjóri er Hulda Ólafsdóttir, tónlistarstjóri
Karen
Sturlaugsson og kórstjóri Gróa
Hreinsdóttir. Áætlað er að sýna
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15-25%
T.d. Eik Struktur
áður kr. 3.533,- m 2
nú kr. 2 . 6 5 0 , - m 2

20-50%
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T.d. Forum á vegg
áður kr. 2.282,- m 2
nú kr. 1.483,-m 2
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20-40%
T.d. Galleri

*

Pitney Bowes

Frimcrkjavélar og stimpilvélar
Vélar til póstpðkkunar o. fl.

»

* Duplo
• Pappirsraðarar margar stærðir
• Brotvélar
• Skurðarhnífar -

Mfctt'
OTTO B. ARNAR HF.
Skipholti 3 3 - 1 0 5 Reykjavík
Simar 624631 / 624699

OTTO B. ARNAR HF.
Skipholli 33 • 105 Reykjavík
Símar 624631 ■ 624699

AFGANGAR MEÐ ALLT
Aður kr. 948,-1
AÐ 7 0 % AFSLÆT T I
j i ú kr. 664,- m '
OPIÐ VIRKA DAGA FRÁ KL. 9 - Í S
OG LAUGARDAGA FRÁ KL. 10-16

11 mán
18mán.

VISA

kredit
raðgreiðslur

TEPPABUÐIN
S U Ð U R L A N D S B R A U T 26 • S Í M A R 6 8 I 9 5 0 - 8 I 4 8 5 0

