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A. Hansen Vesturgötu 4, Hf., sími 565
1693. Opið 11.30-22.30 alladaga.
Á næstu grösum Laugavegi 20, sími 552
8410. Opið 11.30-14 og 18-22 v.d.,
18-22 sd.oglokaðld.
Amlgos Tryggvagötu 8, sími 511 1333.
Opið 17.30-22.30 virka daga og sd,
17.30-23.30 fd.ogld.
Argentína Barónsstíg 11a, sfmí 551
9555. Opiö 18-23.30 v.d., 18-3 um helgar.
Asla Laugavegi 10, sími 562 6210. Opið
11.30- 22.30 v.d., 12-22.30 sd.,
11.30-23.30 fd.ogld.
Askur Suðurlandsbraut 4, síml 553 8550.
Opið 11-22 sd.-fid., 11-23.30 fd. og Id.
Banthai Laugavegur 130, sfmi 552 2444.
Opiö 18-22 mán. til fim. og 18-23 fös. til
sun.
Café Ópera Lækjargötu 2, simi 552
9499/562 4045. Opið 18-1 fd. og ld.,
11.30-1 v.d.
Caruso Þingholtsstræti 1, sími 562 7335.
Opiö sun.-fim. 11.30-23.30. Fd. og Id.

Pínulítið Tehús
í gær var vígt nýtt myndlistarhús
í Hlaðvarpanum. Það merkilega við
þetta nýja hús er hvursu lítið það er
enda er það minnsta myndlistarhús
landsins. Ragna Róbertsdóttir vígir

Tveir skrýtnirkarlar
itinu Einstök uppgötvun

Jk
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heitum en Skarphéðinn er vopnaður
eru aðalpersónur nýs
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-ilk
Leikritið fjallar um vináttuna,
heitir Búkolla!) í eftirdragi og borðar

Miöpfyndið leikrit

12.-2.

Carpe Diem Rauðarárstíg 18, sími 562
3350. Opið 11-23 alladaga.
Hard Rock Café Kringlunni, simi 568
9888. Opið
11.45-23.30 md.-ld.,
12-23.30 sd.
Hornið Hafnarstræti 15, sfmi 551 3340.
Opið 11-23.30 alladaga.
Hótel Borg Pósthússtræti 11, sími 551
1440. Opið 8-23.30 alla daga.
Hótel Holt Bergstaðastræti 37, sfmi 552
5700. Opiö 12-14.30 og 19-22.30 v.d.,
12-14.30 og 18-22 fd.ogld.
Hótel Loftleiðir Reykjavfkurflugvelli, sími
552 2322. Opið í Lóninu 0-18, í Blómasal
18.30-22.
Hótel Ó&insvé v/Óðinstorg, sími 552
5224. Opiö 12-15 og 18-23 v.d., 12-15
og 18-23.30 fd.ogld.
Hótel Saga Grllliö, sími 552 5033, Súlnasalur, sími 552 0221. Skrúður, sími 552
9900. Grillið opið 19-22.30 alla daga,
Súlnasalur 19-3 ld., Skrúður 12-14 og
18-22alladaga.
Humarhúsið Amtmannsstíg 1, sími 561
3303. Opiö 10-23.30 v.d., 10-1 Id. og sd.
ítalfa Laugavegi 11, simi 552 4630. Opið
11.30-23.30 alladaga.
Jónatan Livingston Mávur Tryggvagötu
4-6, Sími 551 5520. Opið 17.30-23 v.d.,
17.30-23.30 fd.ogld.
Kfnahofið Nýbýlavegi 20, sími 554 5022.
Opið 17-21.45 v.d., 17-22.45 fd., Id. og
sd.
.
Kfna-húsið Lækjargötu 8, sími 5511014.
Opið 11.30-14 og 17.30-22 v.d.,
17.30-23 fd., 15-23 ld., 17-22 Sd.
Kínamúrinn Laugavegi 126, sími 562
2258. fd., Id., sd. 11-23. má.-fi. 11-22.00.
Kofi Tómasar frænda Laugavegi 2, sími
5511855. Opið 10-01 sd.-fi. og 11-03 fd.
ogld.
Kringlukrain Kringlunni 4, sími 568 0878.
Opiö 12-1 v.d., 12-3fd.ogld.
Lauga-ás Laugarásvegi 1, simi 553 1620.
Opið 11-22 og 11-21 um helgar.
La Primavera Húsi verslunarinnar, sfmi
588 8555. Op. 12.00-14.30, 18-22 v.d.,
18-23.00 fd., 18-23.30 ld., 18-22 sd.
Las Candilejas Laugavegi 73, simi 562
2631. Opið 11-24 alladaga.
Lækjarbrekka Bankastræti 2, sími 551
4430. Opiö mán.-miövd. 11.00-23.30,
fim.-sd. 11.00-0.30.
Madonna Rauðarárstig 27-29, simi 562
1988. Opiö 11.30-23.30 alla daga.
Marhaba Rauðarárstig 37, sfmi 562
6766. Opið alla daga nema md.
11.30-14.30 og 17.30-23.30.
Naustið Vesturgötu 6-8, sími 551 7759.
Opið 12-14 og 18-01 v.d., 12-14 og
1,8-03 fd. og Id.
Ópera Lækjargötu 2, sími 552 9499. Opið
18-23.30 v.d., 18-24.30 fd. og Id.
Notre Dame efri hæð Ingólfskaffi, Ingólfsstræti, sími 896 4609. Opið um helgar frá
kl. 18.
Pasta Basta Klapparstfg 38, sími 561
3131. Opið virka dagafrá 11.30 til 1.00 og
um helgar til 3.00.
Perlan Öskjuhlíð, sími 562 0200. Opiö
18-23.30 v.d„ 18-24.30 fd. og Id.
Potturinn og pannan Brautarholti 22,
sími 551 1690. Opið alla daga 11.30-22.
Salatbarlnn hjá Eika Fákafeni 9, sími
588 0222. Opiö alla daga frá kl.
11.30.-20.30. nema Id. frá 11.30.-16.
Lokað á sunnudögum.
Samurai Ingólfsstræti 1a, sfmi 551 7776.
Opiðv.d. 18-22, fd.,ld., 18-23.
Siam Skólavörðustfg 22, sfmi 552 8208.
Opið 18-22 v.d., 18-22.30 fd. og Id. Lokað á md.
Singapore Reykjavfkurvegi 68, sfmi 555
4999. Opið 18-22 þd.-fimmtud. 18-23
fd.-sd.
Sjanghæ Laugavegi 28, slmi 551 6513.
Opið 11.30-23.30 v.d., 12-22.30 sd.
Sjö rósir Sigtúnl 38, simi 588 3550. Opið
7-23.30 alla daga.
Skólabrú Skólabrú 1, simi 562 4455.
Opiö frá kl. 18 alladaga. Opið f hádeginu.
Steikhús Harðar Laugavegl 34, sími 551
3088. Opið 11.30-21 v.d. og sd.,
11.30-23.30 fd.ogld.
Thailand Laugavegi 11, sfml 551 8111 og
551 7627. Opið 18-22 alla daga.
Tilveran Linnetsstíg 1, sfmi 565 5250.
Opið 11-23 alladaga.
Veitingahúsið Esja Suðurlandsbraut 2,
sfmi 568 9509. Opið 11-22 alla daga.
Verdi Suðurlandsbraut 14, sími 581 1844.
Opið
md.-fd.,
11.30-22
og
fd.-sd.11.30-23.
Við TJörnína Templarasundi 3, simi 551
8666. Opið 12-14 og 18-22.30 md.-fd.,
18-23 Id.ogsd.
Viðeyjarstofa Viðey, sími 568 1045 og
562 1934. Opið fimmtud,- sunnud. Kaffistofa opin 14-17. Veitingasalur opinn
18-23.30.
Vitabar Bergþórugötu 21, sfmi 551 7200.
Opið 15-23.30 v.d., 12-02 annars.
Þrír Frakkar hjá Ulfari Baldursgötu 14,
sími 552 3939. Opiö 11-14.30 og
18-23.30 Id.ogsd.

Frumsýning í Möguleikhúsinu:

Ragna er menntuð í Svíþjóð og á
íslandi. Hún er búsett í Reykjavík
og hefur undanfarin ár unnið með
íslensk efni, hraun, vikur og rauðamöl. Sýningin mun standa til 5. des-

Þarna er hún Ragna f litia Tehúsinu sínu.

húsið með sýningu á verkum sínum
sem öll eru unnin úr tei. Þess vegna
verður húsið héðan af kallað Tehús.
Sýningin er unnin beint á veggi
Tehússins og vann Ragna með te frá
ýmsum löndum. Verkin eru ólík að
lit, lögun, áferð og lykt.

DV-mynd BG

ember og verður opin einu sinni í
viku, á laugardögum frá klukkan
14.00 til 17.00. Þess á milli er sýningin opin allan sólarhringinn inn um
glugga Tehússins.
-ilk

Kjarvalsstaðir:

Norræn frímerkjasýning

Búkolla borðar banana
með mysingi

Frímerkjasöfn víða úr heiminum
komu í kassavís inn á Kjarvalsstaði
í vikunni. Um leið hófust menn
handa við að setja upp norrænu frímerkjasýninguna Nordia 96 sem
verður opnuð í dag. Mörg fágæt og
verðmæt frímerkjasöfn verða til
sýnis en þetta mun vera stærsta frí-

Listin að elska
og njota
Þeir sem vilja læra listina að
elska og njóta ættu að skella sér á
Hótel Örk í Hveragerði á morgun.
Þar verður nefnilega námskeið
þessum málum. Tekin verða til umfjöllunar málefni eins og ástin, rómantík, tryggðabönd, tjáskipti, hjónaband, afbrýðisemi, kúnstin
að leysa úr
ágreiningi,
erótík og kynlíf.
Námskeiðið
er

höndum Braga Skúlasonar sjúkrahússprests og Önnu Valdimarsdóttur sálfræðings.
Um ártatíu manns sóttu fyrsta
námskeiðið um Listina að elska og
njóta sem haldið var í þessum mánuði. Vegna hinnar miklu aðsóknar
var þess vegna ákveöið að endurtaka leikinn.
Allir í
Hveragerði.
-ilk

Þau Bragi Skúiason og Anna Valdimarsdóttir vita allt um listina aö elska og
njóta.

Skotin í Skruggusteini
I tilefni af árs afmæli listmunagallerísins Skraggusteins hafa verið
tekin í notkun ný sýningarrými
sem kölluð era skotin tvö. Annað
skotið, svokallað Gluggaskot, er til
áhorfunar allan sólarhringinn en
hitt sem er á neðsta palli er opið á
sýningartíma listhússins virka daga
frá kl. 12.00 til 18.00, laugardaga frá
kl. 11.00 til 16.00 og sunnudaga frá
kl. 12.00 til 18.00.
Skruggusteinn er í senn list-

munagallerí og vinnustofur fjögurra
listamanna, þeirra
Auðbjargar
Bergsveinsdóttur, Guðbjargar Hákonardóttur, Guðnýjar Hafsteinsdóttur og Guðrúnar Benediktu Elíasdóttur en þær kalla sig Skruggurnar. Fleiri listamenn era með
verk þar til sýnis og sölu.
Á morgun kl. 16.00 opna Skraggurnar samsýningu á verkum sínum
vegna tímamótanna og mun hún
standa til 10. nóvember.
-ilk

Norræna húsið:

merkjasýningin sem haldin er á íslandi. Einnig verða til sýnis hátt í
þrjú þúsund tillögur að frímerkjum
sem 9 til 12 ára grunnskólabörn
gerðu eftir eigin höfði.
Sýningin verður opnuð kl. 15.00
og mun standa yfir alla helgina.
-ilk

Klakki flytur tónlist
Á morgun verða tónleikar í fundarsal Norræna hússins. Það er tónlistarhópurinn Klakki sem Qytja
mun framsamda tónlist, meðal annars við ljóð eftir skáldin Nínu Björk
Árnadóttur, Lindu Vilhjálmsdóttur
og Sigurð Pálsson. Félagarnir í
Klakka eru Nína Björk Elíasson
söngkona, Aida Rahman fagottleikari, Martin Bregnhoi slagverksleikari og Hasse Poulsen gítarleikari.

Nokkrir af forsprökkum Nordiu 96 sem tóku á móti frímerkjasöfnunum. Frá
vinstri: Sverrir Einarsson, Siguröur R. Pétursson, formaöur sýningarstjórnar, Jón Zalewski og Sigfús Gunnarsson.

Gallerí Míró:

Hann Ingó er að fara
að opna einkasýningu á
ljósmyndum,
unnum
með blandaðri tækni.
Það mun hann gera í
Gallerí Míró, Pákafení 9,
á morgun. Þetta er
fyrsta einkasýning Ingós
sem er menntaður prentsmiöur. Myndirnar eru
unnar á 230 gramma
kopartrykkpappír
og
myndirnar fá „vatnslitamyndaáferð".
Einnig
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Út í vorið heitir karlakvartett
einn. Sá mun halda tónleika í
kvöld í Ásbyrgi á Laugabakka,
Miðfirði. Tónleikarnir
hefjast
klukkan 21.00 en á sunnudaginn
klukkan 16.00 mun kvartettinn
hefja söngskemmtun í samvinnu
við Kaffi Krók á Sauðárkróki.
Efnisskráin mótast mjög af
þeirri hefð sem ríkti á meöal íslenskra karlakvartetta fyrr á öldinni og hefur einkum verið sótt I
sjóði Leikbræðra og M.A. kvartettsins. Kvartettinn Út í vorið var
stofnaður árið 1992 og hefur haldið

verða á sýningunni
myndir sem hafa yfirskriftina Augnablik og
hafa þær hlotið nokkur
verðlaun. Myndirnar
eru í ólíkum römmum
og leikur Ingó sér að
samspili myhda og
ramma. Sýningin verður opin á verlsunartíma og stendur til 22.
nóvember. Allar myndirnar á sýningunni eru
til sölu.
-ilk
Þessi mynd heitir Golf og er að sjálfsögðu eftir Ingó.

±

Klakki hefur spilað saman um
þriggja ára skeið og leggur áherslu
á að blanda saman tónlist frá ýmsum tímum og menningarheimum.
Hópurinn hefur einnig hlotið athygli fyrir frumlega samsetningu
hljóðfæra og tónlistin, sem flutt er,
er mjög fjölbreytt.
Tónleikarnir hefjast klukkan
17.00.
-ilk

A sunnudaginn veröur haldin alþjó&leg kattasýning á vegum Kynjakattafélags og Kattaræktarfélags íslands. Sýningin veröur í Reiöliöll Gusts í Kópavogi og munu þrír erlendir dómarar dæma kettina. Ýmsir a&ilar ver&a meö
kynningar á gæludýravörum og veitingasala ver&ur á efri hæ&. Sýningin
ver&ur opnuð kl. 10.00 og stendur til kl. 18.00.

tónleika víða um land við ágætar
undirtektir. Sömuleiðis hafa þeir
félagar oft komið fram á lokuðum
samkomum og einnig í útvarpi og
sjónvarpi. Sumarið 1994 kom kvartettinn líka fram á 6 tónleikum
víða á S-Englandi og í London svo
aö ljóst þykir að kapparnir eru
ekki fæddir í gær.
-ilk
Kvartettinn skipa þeir
Einar
Clausen, Halldór Torfason, Þorvaldur Friöriksson og Ásgeir
Bö&varsson. Hljó&færaleikarinn er
Bjarni Þ. Jónatansson.
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SÝMNGAR
Eden, Hveragerði. Sýning á verkunr
Ólafs Oddssonar stendur yfir í Lcíndi í
Eden. Sýningin er opin frá 14-18 og lýkur
henni 3. nóv.
Gallerí Art-Hún, Stangarhyl 7, Rvflt.
Verk eftir Erlu B. Axelsdóttur, Helgu Ármannsdóttur, Sigrúnu Gunnarsdóttur og
Margréti Salóme. Galleríið er opi5 alla
virka daga kl. 12-18.
Gallerf Birgir Andrésson, Vesturgötu
20. Gunnar M. Andrésson sýnir ný verk,
nokkurs konar lýriska hljóðskúlptúra.
Galleríið er opið kl. 14-18 á fimmtudögum
en aðra daga eftir samkomulagi.
Gallerí Fold, Rauðarárstíg. Kjartan
Guðjónsson er með málverkasýningu í
Gallerí Fold. Á sama tíma verður kynning
á glerskálum Jónasar Braga Jónassonar í
galleríinu. Opið er daglega frá kl. 10-18,
laugardaga frá kl. 10-17 og sunnudaga frá
kl. 14-17. Sýningin stendur til 27. október.'
Gallcrí Greip, Hverfisgötu 82. Listsýning Jóhanns Tbrfasonar. Sýningin er opin
frá ki. 14-18 alla daga nema mánudaga til
27. október.
Gallcrí Hornið, Hafnarstrœti 15. Nú
stendur yfir sýning Þorgerðar Sigurðardóttur á tréristum. Sýningin er opin alla
daga kl. 11-23.30 til 30. október.
Gallerí IngóUsstrœtí 8. Nú stendur yfir
sýning á nýjum málverkum Eggerts Péturssonar. Sýningin stendur til 3. nóvember.
Gallerí Jörð, Heykjavíkurvegi 66,
Hafnarfirði. Laugardaginn 26. okt. kl. 15
opnar Sigurbjórn O. Kristinsson sýningu á
tússteikninum. Sýningin verður opin
mánud.-föstud. kl. 11-18 og laugard. kl.
12-16.
Gallerí Míró, Fákafeni 9. Laugardaginn
26. okt. opnar Ingó einkasýningu á ljósmyndum unnum með blandaðri tækíú.
Sýningin er opin á verslunartíma og stendur til 22. nóvember.
Gallerí Regnbogans, Hverfisgötu 54.
Sýning á verkum Ástu Sigurðardóttur.
Gallerí Sýnirýini. í Sýniboxi: Ragna Hermannsdóttir. 1 Barmi: Karl Jóhann Jónsson, berandi er Frímann Andrésson, útfararþjónustumaður og plötusnúður. f Hlust:
Hljómsveit Kristjáns Hreinssonar og hundurinn Gutti.
Gallerí Sævars Karls. Ivar Török er með
verk sín til sýnis. Galleríið er opið frá kl.
10-18 virka daga.
Hafiiarborg, Hafiiarfirði. Á morgun
opnar Helga Ármanns sýningu á verkum
sínum í Sverrissal í Hamarborg. Sýningin
stendur til 4. nóvember og er opin alla
daga nema þriðjudaga frá kl. 12-18.
Hlaðvarpinn, Vesturgötu 3. Ragna Uóbertsdóttir myndlistarkona er með sýninguna „Tehús". Sýningin stendur til 5. desember. Sýningin er opin á laugardögum
milli 14 og 17.
Höfðaborgin, Hafnarhúsinu
v/Iryggvagötu. Laugardaginn 26. október
opnar Anna Jóa málverkasýningu í Höfðaborginni. Opið daglega kl. 14-18 til 24.
nóyember.
Kjarvalsstaðir. Nú stendur yfir sýning á
malverkum og skúlptúrum Matta. Sýningin er opin daglega frá kl. 10-18.
Kjarvalsstaðir, austursalur. Sýning á
verkum Jóhannesar Sveinssonar Kjarvals.
Sýningin stendur til 22. desember.
Leifsstöð. Kynning á málverkum eftir
Björn Birni myndlistarmann í landgangi f
Leifsstöð. í tengslum við kynningu þessa
er sýning á verkum Björns í Gallerí
Laugavegur 20b í Reykjavík.
Lislasafn Akurcyrar. Samsýning ungs
myndlistarfólks. Opið alla daga vikunnar
nema mánudaga kl. 14-18.
Listasafn lslands, Fríkirkjuvcgi 7. Sýning á verkum Ásgríms Jónssonar stendur
yfir í Listasafni Islands. Sýningin stendur
tii 1. des.
Listasafn Kópavogs. Þrjár sýningar
verða opnaðar laugardaginn 26. október kl.
15 í Listasafni Kópavogs. Þar eru Hrólfur
Sigurðsson listmálari, Sigrid Valtingojer,
grafikmyndir, og Gunnar Arnason, lágmyndir og skúlptúrar. Sýningarnar standa
til 10. nðvember og eru þær opnar alla
daga nema mánudaga frá 12 til 18.
Listasafn Sigurjóns Olafssonar, Laugarnesi. í Listasafhi Sigurjóns stendur
yfir sýning á völdum verkum hans. Opið
er laugardaga og sunnudaga kl. 14 og 17.
Listhús 39, Strandgötu 39, Hnfnarfirúi
Hjördís Frímann sýnir málverk í glugga
Listhúss 39 dagana 19. október til 4. nóvember.
Menningarmiðstöðin Gerðuberg. Sjðnþingi Helga Þorgils Friðjónssonar hetur
verið hleypt af stokkunum. Sýningin mun
standa fram til 10. nóvember.
Mokkakaffi Ónafhgreindur myndlistarmaður opnaði sýningu á Mokkakaffi laugardaginn 12. oktðber.
Myndlistarsýning á Selfossi og líyrarbakka. Tryggvi Hansen og Vala Valrún
sýna myndir og málverk í Kaffi Krús á Selfossi og Kaffi Lefolii á Eyrarbakka.
Norræna húsið. Laugardaginn 26. okt.
kl. 16 verður opnuð sýning á olíumálverkum eftir Margréti Jónsdóttur. Sýningin
stendur til 10. nóv. og verður opin daglega
kl. 14-19. Margrét Jðnsdóttir sýnir málvek
sín. Sýning hennar stendur til 10. nðv.
Nýlistasafiiið, Vatnsstíg 3b. Sýning á
verkum myndlistarmannanna Rirkrits
Tiravanijas og Gabriels Orozcos. Safhið er
opið daglega frá 14-18. Sýningunni lýkur
27. október. * Gestur í setustofu Nýhstasafhsins er bandariski listamaðurinn og
rithöfundurinn L A Angehnaker. * Gunnar
Karlsson sýnir málverk á efstu hæðinni.
Sýningamar eru opnar daglega kl. 14-18.
Sjónþing, Hverfisgötu 12. Sýning á nýjum verkum eftir Helga Þorgils Friðjðnsson. Sýningin stendur til 10. nóvember.
Ski-uggustcinn, Hamrnburg 20a. Laugardaginn 26. október kl. 16 opnum við
Skruggurnar samsýningu á verkum okkar.
Opið virka daga kl. 12-18, laugardögum
kl. 11-16 og kl. 12-18 sunnudögum. Sýningin stendur til 10. nóvember.

