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■ Hinir frægu rússnesku listamenn Alex Melamid og Vitaly Komar óánægðir eftir
sýningarhald á íslandi

Telja Kjarvalsstaði hafa
brotið á sér samning
Alex Melamid: „Við vissum ekki betur eri að við
hefðum komist að munnlegu samkomulagi."
, Þegar við undirbjuggum sýninguna
héldum við að málverkin myndu verða
eign Islands. Við álitum að safnið
mundi kaupa ve rkin, e n svo varð
ekki," segir Ale x Me lamid, myndlistarmaðurinn rússne ski se m ásamt félaga sínum Vitaly Komar hélt í vetur
sýningu á Kjarvalsstöðum undir yfrrskriftinni „Eftirsóttasta og óe ftirsóttasta málverk íslensku þjóðarinnar".
Alex se gir að þe ir félagarnir hafi
ekki fengið neina gre iðslu fyrir ve rkin
eða fyrir sýninguna. Málve rkin tvö
voru se nd úr landi strax að sýningu
lokinni, en vatnslitamyndir sem gerðar
voru e ftir málve rkunum hafa að undanförnu ve rið sýndar í Listasafninu á
Akureyri. Þær eru í eigu Hagvangs, en
fyrirtækið fékk þær se m þóknun fyrir
viðamikla skoðanakönnun sem Komar
og Melamid e fndu til um myndlistarsmekk ísle ndinga í tengslum við sýningarhaldið á íslandi.
Ekkert skrifle gt samkomulag mun
hafa ve rið ge rt um sýninguna á Kjarvalsstöðum. Hins ve gar se gir Ale x
Melamid að bréfaskriftir hafi ve rið
milli málsaðila og þeir hafi litið svo á
að munnle gt samkomulag væri um
kaup á Kjarvalsstaða á ve rkunum. í
því sambandi hafi verið nefnd talan 50
þúsund dollarar, e n þe ir félagar hafi
verið til viðræðu um lægri upphæð.

Komar og Melami d: Bi ðja Gunnar B. Kvaran að hafa ski lni ng á því að líf
þeirra sem listamanna byggi st á sölu verka og því að menn standi við orð
sín.

„Við töluðum oft saman og vissum
ekki betur en að við hefðum komist að
munnlegu samkomulagi. Við e rum
Rússar se m búum í Bandaríkjunum,
svo við vitum eklri hvemig kerfið virkar á íslandi. Kannski e r það e itthvað
öðruvísi. Við höfðum rætt um að verkin yrðu se ld, e n það varð ekki og við
höfum álitið að það sé brot á samningi.
Þetta er að minnsta kosti e kki eins og
aðrir samningar sem við þekkjum."
Alex Melamid lét blaðinu í té afrit
af símbréfi se m þeir sendu Gunnari B.
Kvaran, forstjóra Kjarvalsstaða, 18.
janúar síðastliðinn, stuttu eftir að sýningin var se tt upp. Þar árétta þe ir að
þeir hafi talið að safnið myndi kaupa

■ Þingforseti og
stjórnarandstaða
í hár saman

Beitti
Guðni
ofbeldi
við fundarstjórn?
f umræðum um stéttarfélög og
vinnudeilur á Alþingi aðfaranótt laugardags kom fram hörð gagnrýni á forseta þingsins, se m þá var Guðni Ágústsson. Stjórnarandstaðan taldi
Guðna hafa brotið þingsköp þar se m
hann gaf þingmönnum, se m be ðið
höfðu um orðið, ekki tækifæri til að
koma me ð athugase mdir um fundarstjórn, he ldur hle ypti næsta ræðumanni í púlt. Stjórnarandstæðingar
brugðist hart við og sögðu Guðna hafa
gripið til ofbeldis þe gar hann meinaði
þeim að gera athugase mdir við stjórn
fundarins.
Össur Skarphéðinsson sagði Guðna
hafa sýnt ótrúlega þrælslund við Sjálfstæðisflokkinn þe gar hann me inaði
stjórnarandstöðunni að ge ra athugasemdir við fundarstjórn. Ste ingrímur
J. Sigfússon sagði að í þre ttán ára
þingsögu sinni hefði hann aldrei orðið
vitni að slíku atviki. Hann átaldi þessa
framkomu forse ta og sagði menn ekki

verkin, e nda hafi það ve rið forse nda
fyrir sýningunni. Se gja þe ir að þe im
hafði brugðið illilega þegar þeir komu
til Islands og Gunnar hafi tjáð þeim að
hann myndi ekki getað greitt nema 10
til 15 þúsund dollara fyrir ve rkin. Ein
af ástæðunum fyrir því að þeir héldu
sýninguna hafi ve rið sú að Hanne s
Sigurðsson listfræðingur, se m hafði
milligöngu um komu þe irra félaga,
hafi fullvissað þá um að Kjarvalsstaðir
myndu kaupa verkin á ,,sannvirði".
Komar og Me lamid hve tja til að
þessi misskilningur ve rði le iðréttur
sem fyrst og biðja Gunnar B. Kvaran
að hafa skilning á því að líf þeirra sem
listamanna byggist á sölu verka og því

að me nn standi við orð sín. Afrit af
bréfinu var se nt Guðrúnu Jónsdóttur,
formanni me nningarmálane fndar
Reykjavíkur.
Hannes Sigurðsson se gir í samtali
við Alþýðublaðið að sér þyki þetta hið
versta mál. Hann se gist hafa lagt
áherslu á það við Gunnar að hann
semdi við listamennina og gengi skriflega frá kaupunum. Nú vilji Gunnar
hins vegar ekkert kannast við að þessi
kaup hafi ve rið forsenda þess að Kjarvalsstaðir sýndu verkin, þótt munnlegur samningur lægi fyrir að mati Hannesar. Hanne s se gir að þetta komi sér
mjög illa fyrir sig, hann te lji sig ve ra
að bregðast trausti listamannanna taki
hann undir það álit Gunnars að kaupin
hafi aldre i ve rið skilyrði fyrir sýningunni.
..Listamennirnir e ru að vonum afar
sárir," se gir Hanne s. „Þe tta e ru mjög
uppteknir me nn se m sýna verk sfn út
um allan he im og þe ir he fðu aldre i
komið hingað til lands og e ytt hér
næstum he illi viku e f Gunnar he fði
ekki gefið í skyn að Kjarvalsstaðir ætluðu að kaupa ve rkin. Ég var búinn að
bindast þessum mönnum vináttuböndum, auk þe ss se m ég á í tíðum viðskiptum við stórgalleríin í New York
sem þe ir e ru inni á gafli hjá. Nú'
skammast ég mín að tala við þá. En
hvað get ég gert. Hefði ve rið rétt haldið á nralum með skrifle gum samningi
hefði þessi sorglega staða aldrei komið
upp. Sýningin he fði þá væntanle ga
ekki farið inn á Kjarvalsstaði, se m
virðast ekki hafa e fni á henni, heldur í
litla Mokka."

■ Hrafnkell A. Jónsson verkalýðsforingi

Segirsig úrmiðstjórn
Sjálfstæðisflokksins
- „Geri mér vonir um að menn
sjái að sér," segir Hrafnkell

Stjórnarandstaðan gagnrýnd
i
Guðna harkalega fyri r fundarstjórn
en niðurstaðan varð þó sú að hann
hefði hjarta úr gulli.

leggja inn hjá sjálfum sér með þessum
hætti.
Guðni Ágústsson sagðist te lja sig
vera að fara að lögum í fundarstjórn
og hafa unnið af réttlæti. Ágúst Einarsson hvatti forseta til að játa mistök
sín og biðjast ve lvirðingar á framkomu sinni. Össur gekk í annað sinn í
pontu og sagðist e kki hafa nokkra trú
á því að Guðni gæti stjórnað fundi
með þe ún hætti se m sæmdi virðingu
þingsins.
Horfði nú fremur ófriðle ga og virtist fullur fjandskapur ríkja milli forseta og stjómarandstöðu. Guðni sá þá
sitt óvænna, sagðist finna að framkoma sín he fði sært háttvirtan þingmann Össur Skarphéðinsson og bað
hann velvirðingar.
Össur tók erindi hans vel og sagði
að þarna sannaðist að Guðni he fði
hjarta úr gulli og taldi málið útrætt.
RJkti það se m e ftir lifði fundar friður
milli forseta og stjórnarandstöðu.

emm mjög sle gin yfir því se m er að
gerast. Við verðum mikið vör við að
þær breytingar sem verið er að gera á
„Vegna frumvarps ríkisstjórnar- velferðarkerfinu koma fyrst og
innar um bre ytingar á vinnulögjöf- fremst niður á þeim se m síst skyldi.
inni tel ég mig ekki geta setiðbæði í Við vitum að í bígerð em mjög alvarmiðstjórn Alþýðusambands Islands legar bre ytingar á atvinnuíe ysislögog miðstjóm Sjálfstæðisflokksins. í gjófinni. Þar er verið að koma fátæku
frumvarpinu e r ve gið
fólki aftur á sve itaframað grundvallaratriðum í
færi og taka upp hreppuppbyggingu ve rkasómaga hugsunarhátt
lýðshreyfingarinnar.
miðalda," se gir HrafnSjálfstæðisflokkurinn
kell.
hefur í ge gnum tíðina
Eins og kunnugt e r
gagnrýnt mjög harðle ga
hefur Hrafnkell A. Jónsríkisrekin stéttarfélög í
son komið víða við í
Austur-Evrópu undir
pólitík, hann hefur ve rið
kommúnistastjórn. Me ð
í Alþýðubandalaginu,
þessu e r verið að ste fna
tvívegis í Sjálfstæðisí sama far. Auk þess er
flokknum og að auki
sáttasemjara fært nánast Hrafnkell A. Jónsson: boðið sig fram á óháðalræðisvald," es gir „Viö vitum að í bígerð um lista á Eskifirði.
Hrafnkell A. Jónsson,
Hann slær þó þann vareru mjög alvarlegar
formaður ve rkalýðfé- breytingar á atvinnu- nagla að hann sé e nn
lagsins Árvakurs á leysislöggjöfinni. Þar er ekki á leið úr SjálfstæðEskifirði, e n hann he fur
isflokknum, e
h ldur
yerið að koma fátæku
muni hann sjá til hvað
tfikynnt að hann se gi tf f o | k j a f t u r . s v e i t a f r a m .
sér se m formaður kjör- færi og taka upp hrepp hann ge ri ef fmmvörpin
fara óbre ytt ge gnum
dæmisráðs Sjálfstæðissómaga hugsunarhátt þingið.
flokksins á Austurlandi
miðalda."
og í le ið úr miðstjórn
,JÉg er e kki að se gja
flokksins.
mig úr SjálfstæðisHrafnkell se gir að frumvarp ríkis- flokknum. Launþe gafylgi Sjálfstæðstjórnarinnar sé gjörsamle ga ósam- isflokksins he fur verið mikið. Ég geri
rýmanlegt skoðunum sínum á lýð- mér vonir um að menn sjái að sér og
ræði og þeirri stefnu se m Sjálfstæðis- úthýsi e kki viðhorfum ve rkalýðsflokkurinn hafi hingað til fylgt: „Við hreyfingarinnar innan flokksins,"
sem störfum að mále fnum launþe ga segir Hrafnkell A. Jónsson.

Þórhildur

tekur v ið

Þórhildur Þorlei fsdótti r var í gær
ráðin leikhússtjóri í Borgarleikhúsinu til næstu fjögurra ára. Á myndinni má sjá Þórhildi þar sem hún
situr undi r vökulu augnaráði Emilíu
Jónasdóttur hei ti nnar. Emi lía er
mörgum mi nni sstæð fyrir túlkun
sína á þeirri merku konu Soffíu
frænku í Kardimommubæ. Eins og
festum er kunnugt lét Soffía íbúa
Kardimommubæjar ekki komast
upp með neinn moðreyk og ekki er
að efa að Þórhildur mun gera sitt
til að efla húsagann í Borgarleikhúsinu. A - mynd: Ólafur Þ.

■ Forsetaframboð
Ólafs Ragnars

Líkurnar aukast
dag frá degi
-fremurspurning um hvenær
en hvort hann fer fram
„Það er enginn vafi á því að lfleurnar á því að Ólafur Ragnar fari í framboð aukast dag frá degi. Með hve rjum
deginum se m líður ve rður augljósara
að Ólafur Ragnar he fur allt að vinna
með því að fara fram. í mínum huga
er ekki minnsti vafi á að hann e igi að
fara í þe tta.
Spurningin
er
miklu
fremur sú
hvenær e r
rétt að tímasetja framboðið," se gir
stuðningsmaður Ólafs
R a g n a r s Ólafur Ragnar Gríms
Grímssonar son: „Skilaboðin sem
sem kannar við fáum alls staðar
nú jarðve g- að eru slík að það er
inn fyrir for- ekkert vit fyrir Ólaf
annað en að fara
setaframboði
fram," segir stuðnhans.
ingsmaður hans.
Stuðningsmaðurinn
segir að það sé erfitt að gera sér grein
fyrir hvort það sé taktískt rétt að láta
til skarar skríða fyrir e ða e ftir páska.
„Ég he ld hins ve gar að það sé e kki
boðlegt að koma fram me ð alvöru
framboð se inna en tveimur mánuðum
fyrir kosningar. Mér þætti annað bara
dónaskapur við alme nning, að ge fa
honum ekki færi á lengri kosningabaráttu," segir stuðnrngsmaðurinn.
Talsverður hugur ríkir nú í herbúðum Ólafs Ragnars, e nda te lja stuðningsmenn hans finna góðan hljómgrunn fyrir framboði hans í öllum
flokkum og me ðal alme nnings. Þe ir
telja ekM síður mikilvægt að fólk se m
ef til vill styður aðra frambjóðe ndur
virðist gjarnan telja Ólaf Ragnar næstbesta kostinn og álíta það góðan jarðveg fyrir kosningabaráttu. „Skilaboðin
sem við fáum alls staðar að em slfk að
það e r e kke rt vit fyrir Ólaf annað e n
að fara fram," se gir stuðningsmaður-

