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Verkið á myndinni, sem er í
fjöruborðinu rétt fyrir inna n Suðureyri, hefur va kið athygli vegfarenda i suma r. Þetta er ra utt
dropalaga form sem lista ma ðurinn hefur ka lla ð „Dropi í ha flð".
Það ma ra r ýmist i hálfu ka fi, er
allt upp úr eða hverfur a lveg, allt
eftir því hvernig stendur á sjáya rfollum. Höfundur verksins, Ólöf
Björk Oddsdóttir, vill með þessu
verki minna st þeirra mörgu sem
hafið hefur heimta ð. Ra uði liturinn og dropa lögunin visa til lífsblóðsins sem hefur dropið i ha fið
við íslandsstrendur í gegnum aldirnar.
Verkið er hluti sýninga rinna r
Sjávarmyndir sem ha ldin hefur
yerið í fjórum þéttbýlisfjörðum
ísafjarðarbæjar nú í suma r. Höfundar mynda nna eru, a uk Óla fa r,
þau Elisa bet Gunna rsdóttir a rkitekt og myndlist
a rmennirnir
Högni Sigurþórsson og Pétur Guðmundsson.
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Laufskálaréttir

Stóðið dró a ð
fjölmenni
- á a nna ð hundra ð ma nns ra k 700 hross til rétta r
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Dropi í hafið.
Höfundur verksins er Ólöf Björk
Oddsdóttir.

Mikið fjölmenni va r sa ma nkomið
viö La ufskála rétt í Hja lta da l þega r
stóð var réttað þar á dögunum. Réttin
hefur verið ein fjölsótta sta stóðrétt
landsins undanfarin ár og miðað við
fólksfjöldann nú virða st vinsældir
hennar síst i rénun.
Talið er að um 700 hross að folöldum meðtöldum hafi komið í réttina að
þessu sinni. Flest koma úr afréttinni í
Kolbeinsdal en um 200 eru í beita rhólfi seinni pa rt suma rs í Viðvíkursveit og eru þau réttuð á undan aðalstóðinu. .
Flestir sem koma í stóðréttina
koma til að fylgjast með því sem þar
fer fra m og hitta vini og kunningja.
Undanfarin ár hefur verið va xa ndi
ásókn í að fara með heimafólki til að

smala stóðinu og er talið að talsvert á
annað hundra ð ma nns ha fi rekið
hrossin til réttar aö þessu sinni. Þá er
talsverður fjöldi sem kemur til að aðstoða bændur við að draga hrossin í
dilka og reka þau siðan heim á eftir.
Þvi fylgja ta lsverð átök sem freista
ungra og hraustra manna.
Þegar fjölmenni heimsækir Ska gfirðinga eins og við þetta tækifæri
reynir á ferðaþjónustuaðila. Ta lið er
að nánast allt gistirými í héraðinu sé
fullnýtt þessa helgi ög raunar er þegar búið að panta fyrir þessa helgi að
ári. Þá var mikið að gera á matsöluog veitingastöðum í héra ðinu. Tveir
stóðréttardansleikir voru ha ldnir, á
Hofsósi og í Va rma hlíð, og var fjölmennt á báðum stöðum.
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DV-MYNDIR ÓRN ÞÓRARINSSON.

Fræknir félagar.
Mættir í Laufskálarétt enn einu sinni voru þeir Stefán Steingrím sson, Bessi
Vésteinsson og Ingólfur Helgason.

Hestar og menn.
Hér eru Laufskálaréttir í fjallasalnum fagra, menn kannski lítt færri en hrossin, sem rekin voru til réttar, trúlega um 700 talsins.

Kjarvalsstaðir:

Islensk hönnun á sýningu-

Glaðhlakkalegir þremenningar
Egill Helgason
ásamt listam önnunum Huldu Hákon og
Jóni Óskari.
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Um síðustu helgi var opnuð sýningin
Mót - hönnun á íslandi - íslenskir
hönnuðir, á Kjarvalsstöðum. Sýningin
er sameigirilegt framlag Form ísland,
samtaka hönnuða, Hönnunarsafns ísHönnun fest á filmu
Valgeröur Matthfasdóttir, innanhússarkitekt og þáttagerðarkona, m undar
myndavélina á Kjarvalsstööum.

lands og Listasafns Reykjavíkur til
menningarborgarinnar. Eins og við var
að búast mætti fjöldi gesta til opnunarinnar og ekki annað að sjá en sýningin
vekti hrifningu viðstaddra.

KAUPTU MIÐA A LEIKRITIÐ
SEM ALLIR ERU AÐ TALA UM!
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DVJWIYND EINAR ÖRN

íbyggnir á svlp
Jón ViðarJónsson
leikhúsfræðingur og
Þorvaldur Þorsteinsson, rithöfundur og myndlistarmaður, fdjúpum
samræðum.
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Nöfn þeirra sem kaupa miða á Vitleysingana á
www.visir.is fara í pott sem dregið verður úr
Þrír heppnir einstaklingar geta unnið þriggja rétta
leikhúsmáltíð fyrir tvo á veitingaskipinu Thor.
IWI **fA*Zs£lÍ*£F/M

THOR

\#isir.is

