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ídag-íkvöld

örn ingí sýnir að
KjarvalsstOðum

- beinar upplifanir úr daglega lífinu
örn Ingi, myndlistarmaöur frá
Akureyri, opnaði fyrir skemmstu
myndiistarsýningu aö Kjarvalsstöðum i Reykjavlk. Það er ekki
of oft sem myndlistarmenn utan
Reykjavi'kur eiga færi á ao
fremja eða sýna list sina hér á
höfuðborgarsvæðinu, en sllku ber
að fagna þá þaö gerist, og þvi
þtítti fengur að þvi ao f á örn Inga
í stutt spjall um sýninguna og
myndverk hans.
„Þessi sýning er flikkflakk aö
því leytinu til, aö hUn sýnir hjá
mér stefnubreytingu. Ég var áður
imálverkinu en nú er ég farinn að
vinna með blandaðri tækni",
sagði örn Ingi fyrst og hann var
beðinn um nánari utskyringu á
þessari staðhæfingu.
„Þetta eru beinar upplifanir Ur
daglega lifinu", sagði hann og
ýföi skeggið. „Ég nota alla mögulega hluti til myndgerðarinnar:
ljósmyndin er rikur þáttur, en
sem dæmi um aðra hluti má
nefna gullfiska..."
„Ja, já, ég er með lifandi gullfiska. Þeir taka sig mjög vel út og
þeir gera nákvæmlega það sem
ég vil að þeir geri".
— Ertu nýlistamaður? spyr
blaðamaður og horfir fordómafullur framan f örn Inga.
„Ég er bara maður", svarar
örn Ingi. Lætur ekkert koma sér
ur jafnvægi. Nefnir sallardlegur
við blaðamann að þarna fái fjölmiölarnir svo sem ágæta Utreið,á
sýningunni er nefnilega bæði útvarp og sjónvarp og fjölmiðlafUlegg.
,,Ég er samt mjög hlynntur
fjölmiölum", segir Orn Ingi, „en

þeir verða að gæta sin á þeim
áhrifum, sem þeir hafa", bætir
hann við alvarlegri i bragði.
Við höldum áfram, þar sem frá
var horfiö.
„Ég nota spegla lika, peninga
og ýmislegt annað smálegt,
ýmiss konartákn, sem auðvelter
að skilja. En þótt ég sé að leika
mér með tákn i flestum verkanna, þá er ekki þar með sagt, að
ég sé að henda frá mér myndrænni hugsun. H ún er til staðar og
ég leik mér meö dýptartilfinninguna ljós, skugga og allt hitt sem
gerirmynd að mynd. Ef svo væri
ekki fyndist mér hugmyndirnar
verða fyrir þvi ömurlega hlutskipti að verða munaðarlausar.
Það gæfi áhorfandanum tilefni til
að efast um einlægni höfundar
myndanna". Og þá skiptir svo
sem engu hver á Ihlut ég eða einhver annar", sagði örn Ingi að

örn Ingi sést hér við eitt verka sinna. Mörg verkanna munu vera þess eðlis að nær væri að kalla sýninguna revlu, fremur en myndlistarsýningu I þess orðs fyllstu merkingu — a.m.k. mun það hafa verið álit
nokkurra þeirra sýningargesta, sem þegar hafa litið inn á Kjarvalsstaði.
lokum, og var rokinn Ut norðanmaður áferðibænum, meðerindi

Nýkomin er á markaðinn
hljómplata, sem Ungmenna- og
fþróttasamband Austurlands lét
gera í tilefni 40 ára afmælis sins.
A plötunni eru tvö lög,
Afmælissöngur U.I.A. og Baráttusöngur U.I.A. Lögin, sem eru
löngu þjóðkunn, eru eftir Inga T.
Lárusson. (Ég llða vil um lönd og
geim og Lslands Hrafnistumenn).
Textana gerði Sigurður ó.

Pálsson á Eiðum.
Það er hljómsveitin Slagbrandur, sem leikur, en þar er
fremstur i'flokki hinn landskunni
hljómlistarmaður Árni Isleif sson.
Upptakan var gerð í Studió
Stemmu undir stjdrn og leiðsögn
Sigurðar Rúnars Jónssonar.
Hér hafa þvi a.m.k. fjórir
þekktir snillingar lagt hönd að
verki, Ingi T. Lárusson, Sigurður

isiensk kvikmyndagerð

0. Pálsson, Arni Isleifsson og
Sigurður Rúnar Jónsson, og óhætt
að segja að útkoman sé þeim öllum til sóma, eins og segir i f réttatilkynningu frá Ungmenna- og
iþróttasambandi Austurlands i
tilefrá af útgáfu hljómplötunnar.
Umsjónarmaður með útgáf unni
af háKu U.l.A. var Gunnar Baldvinsson.
—j.s.j.
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I 12.00 Dagskrá. Tónleikar. Tilkynningar.
I 12.20
F r é t t i r . 12.45 Veður-

útvarp

Kvikmyndin titlaginn hefur hlotið góða dóma og hér sjáum við atriði dr
myndinni.

útvarp kl. 20.40:

Létfblandað efni
fyrir ungt folk

Bolla-bolla nefnist nýr þáttur,
sem hefur göngu sfna í lítvarpinu
I kvöld en þessi þáttur mun verða
á dagskrá á miðvikudagskvöldum i v e t u r . Umsjónarmenn
þáttarins eru Sólveig Halldórsdóttir og Eðvard Ingólfsson, og er
þetta i fyrsta skipti sem þau
v h n a saman að þætti. Þau eru þd
ekki dvön starfinu, þvf bæði hafa
þau unnið fyrir útvarpið áður:
Eðvard hefur lesið sögur og Sólveig séð um þjóðsagnaþætti.
I þættinum i kvöld verður tónlistarkafli, sem nefnist „ÞrjU á
toppnum", en það eru þau þrjú
lög sem eru i mestu uppáhaldi hjá

um er varla annað en hollt að
hlýða á.
—jsj

Afmælishljómplata ungmennaog íþróttasambands Austurlands

Sjönvarp kl. 20.35:

1 Vöku i kvöld verður fjallað um
kvikmyndirogfylgst með ýmsum
þáttum kvikmyndagerðar. Fylgst
verður með töku á kvikmynd um
rokktdnlist sem Friðrik Þór Friðriksson hefur unnið, sýnt verður
brot úr mynd, sem Hrafn Gunnlaugsson er að vinna að og nef riist
„Okkar á milli sagt i hita og
þunga dagsins", og Hrafn ræðir
um vandamál við sviðsetningu.
Þá verður rætt við Þráin Bertelsson um mynd hans Jón Odd og
JónBjarna en Þráinn er að vinna
að klippingu á þeirri mynd um
þessar mundir. 1 lokin verður
fjallað um kvikmyndina „Útlaginn" og rætt við þrja aðila sem að
henni stóðu, Sigurð Sverri Pálsson k v i k m y n d a t ö k u m a n n , Jón
Hermannsson framleiðanda og
Agúst Guðmundsson leikstjóra.
Auk þess verður sýnt atriði Ur
myndinni.

til samborgaranna. Og væntanlega mikilvægt erindi sem flest-

unglingum. Þau Sólveig og Eðvard munu biðja hlustendur að
senda inn tillögur um vinsælustu
lögin og siðan verba þau þrjú sem
flest atkvæði fá leikin f hverjum
þætti. I þáttunum I vetur verða
fastir liðir, sem heita ymist ,,Atvik vikunnar", „Vandamál vikunnar" eða „Persóna vikunnar"
og i þættinum i kvöld veröur rætt
við Þorgeir Astvaldsson. Þá
verður byrjað á lestri framhaldssögu sem hlustendur eiga siðan
að bæta við sjálfir. Ætlunin er að
þátturinn byggist fyrst og fremst
á hugmyndum frá hlustendum, og
þau Sólveig og Eðvard ætla sér að

Sólveig Halldtfrsddttir, a n n a r
umsjdnarmaður þáttarins Bollabolla, sem hefur göngu slna i
kvöld.
vera stjdmendur, en leyfa hlustendum sinum að koma sinum
hugmyndum og áhugamálum á
framfæri i þáttunum.
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fregnir. Tilkynningar. Miðvikudagssyrpa — Asta
Ragnheiður Jóhannesdóttir.
15.10 „örninn er sestur" eftir
Jack Híggings Olafur Olafsson þvddi. Jónina H. Jónsddttir les (18),
15.40 Tilkynningar. Tónleikar.
16.00 Fréttir. Dagskrá. 16.15
Veöurfregnir.
16.20 Útvarpssaga barnanna:
„Niður um strom pinn" eftir
Armann Kr. EinarssonHöfundur les (6).
16.40 I.itli baruatiminn Dómhildur
Sigurðardóttir
stjórnar barnatima frá Akureyri.
17.00 Fjögur sbnglðg eftir Atia
Heimi
Sveínsson
17.15 Djassþátturiumsjá Jóns
Múla Amasonar.
18.00 Tónleikar. Tilkynningar.
18.45 Veðurfregnir. Dagskrá
vköldsins.
19.00 Fréttir.
Tilkynningar.
19.35 A vettvangi
20.00 Gömul tónlist Hikharður
O rn Pálsson velur og kynnir
ttínlist frá fyrri öldum.
20.40 Itoila-bolla Sólveig Hallddrsdóttir og Eövarð Ingólfsson stjdma þætti með
iéttblðnduðu efni fyrír ungt
fólt.
21.15 Sönglög eftir GriegEllen
Westberg-Andersen syngur
lög viö ljóð eftir WiIheJm
Krag, op. 60, Jorunn Marie
Bratlie leikur á piano.
(Hljóöritun frá tdnlistarhátiðinni í Björgvin i vor).
21.30 trtvarpssagan:
„Marfna" eftir séra Jón
Thorarensen Hjbrtur Pálsson ies (8).
22.00 L u m m u r n a r
syngja
nokkur lög
22.15 Veðurfregnir.
Fréttír.
Dagskrá mogundagsins.
Orð kvöldsins.

Ingi T. Lárusson

22.35 tþrótUiþáttur Hermaiins
Gunnaissoiiar.
22.55 KvÖldtónleikai'
a.
Konsert fyrir sellð og
hljómsveit op. 36 eftir Alberto G i n a s t e r a , Aurora
Natola--Ginastera
leikur
meö Sinfóniuhljdmsveít Utvarpsins í Frankfurt, Eliahu
Einbla
stj.
b.
„Mandarininn makalausi"
— balletttónlist op. 19 eftir
Béla Bartdk, FHharmóni"uhljómsveitin i Vinarborg
leikur, Claudio Abbado stj.
(Hljóðritanir frá Utvarpsstöðvunum i Frankfurt og
Vínarborg).
23.45 Fréttir.
Dagskráriok.

sjónvarp
Miðvikudagur
4. nóvemberl981

18.00 Barbapabbi. E n d u r sýndur þáttur. Þýðandi:
R a g n a R a g n a r s . S6gumaöur: Guðni Kolbeinsson
18.05 Andrés.Sænskur myndaflokkur fyrir böm. Þriðji og
sioasti þáttur.
18.45 Fólk aö leik. Sfðari
þátturinn ura Tæland. Þyða n d i : Olöf P é t u r s d d t t i r
Þulur: Guðni Kolbeinsson.
19.10 Hlé
19.45 Fréttaágrip á táknmáli
20.00 Fréttir og veður
20.25 Auglýsingar og dagskrá
20.35 Vaka.t þættinum verður
m.a. fjallað um kvikmyndina útlagann, sem var nýlega f m m s ý n d . Einnig
v e r ð u r r æ t t við Þ r á i n
Bertelsson, Hrafn Gunnlaugsson, Friðrik Þór Friðriksson o.fl. um kvikmyndir, sem nú er unnið að.
Umsjón og stjórn upptöku:
Viðar Vttringsson.
21.15 IhiUas.Tutujgasti þattur.
Þýöandi: Kristmann EfiSsson.
22.05 Hver er réttur þinn?
Annar þáttur af fimm, sem
Sjónvarpið hefur látið gera
um tryggingamál. Umsjón:
Karl Jeppesen.
22.15 Dagskráilok

