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Fljótandi Nijima innsetning í Lista háskólanum iHonolulu. Nijima minnir
Chihuly á netakúlur og er að finna
nokkrar svona kúlur í dekkrí litum á
sýningunni á Kja rva lsstöðum.
MYND: R. JOHNSON.

Meistari
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Forseti íslands, Ólafur
Ragnar Grímsson, opnaði í gær á Kjarvalsstöðum, sérstaka sýningu á verkum bandaríska glerlistamansins
Dale Chihuly. Sýningin
er til heiðurs minningu
frú Guörúnar Katrínar
Þorbergsdóttur.
Frú Guðrún Katrín var mikill
unnandi ís lens krar glerlis tar og
beitti s ér fyrir því að fors etaembættið gæfi erlendum þjóðhöfðingjum s lík verk. Hún s á í fyrs ta
sinn glerverk eftir Dale Chihuly
hjá vinum s ínum á Indlandi og
Verk frá sýningunni„Chihuly yfir
Feneyjum" frá 1998. Myndin er frá
Kólumbus listasafninu.
MYND: R.K. LOESCH.
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fryytjynbraut 10
kjugíjrdag og sunnudag
frá kl. 13.00 -17.00

hreifst að þeim. Lis tamaðurinn er
bandarískur og bús ettur í Seattle
en þar áttu fors etahjónin og hann
sameiginlega vini s em gátu frætt
þau um Iis t Chihuly. Guðrún
Katrín hlakkaði því mikið til, á
meðan hún lá á s júkrahús i í borginni, að fá að heims ækja vinnustofu hans um leið og hún næði
bata. Af þeirri heims ókn varð
aldrei og því er s ýningin á Kjarvalsstöðum s érs taklega tileinkuð
henni.
Það þarf engan að undra, s em
heimsækir s ýninguna á Kjarvals stöðum, að Guðrún Katrín s kuli
hafa hrifis t af verkunum, því Chihuly er algjör s nillingur í meðhöndlun glers . Verk hans eiga
uppruna s inn í handverki og
skreytilist fyrri alda og minna
mörg hver meira á lis tmuni en
eiginleg lis taverk. Þau hafa aðdráttarafl s em s lík en geta líka
fengið s koðandann til að s úpa
hveljur af aðdáun. I verkum og
munum Chihuly býr óræður
galdur s em byggir á hárfínu s amspili fullkomins valds á glerblás turstækninni og frjóu ímyndunar-
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