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Misheppnað
Þjóðleikhúsið:
Hótel Paradis eftir Georges
Feydeau. Þýðandi: Sigurður
Pálsson. Leikstjori Bendikt
Arnason. Leikmynd og búningar: Ilobin Don. Lýsing: Kristinn
Danielsson.
Leikendur: Robert Arnfinnsson, Bessi Bjarnason, Arni
Tryggvason, Randver Þorláksson, Arni Blandon, Gisli
Alfreðsson, Sigmundur ö r n
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"

framhjáhald
hverjum tengslum viö auð og
velmegun, sennilega helst ef
hvorttveggja er illa fengið. En
hvaö um það.
Þaö er spillt og siövillt yfirstétt Frakklands aldamótanna
sem Feydeau dregur sundur og
saman me6 háði og spé i leikritum slnum. Það er skopið sem
situr i fyrirrúmi en undir niðri
skin i Hfsmynd fulla af tómleika
og tilgangsleysi.

Lsiklist
ef tir GUnnlaug Astgelrsson

1

Arngrimsson, Jón S. Gunnarsson, Baldvin
Halldérsson,
Sigriður Þorvaidsdóttir, Þóra
Friðriksdóttir, Lilja Guðrún
Þorvaldsdóttir, Edda Þórarinsdóttir, Sigrún Edda Björnsdóttir, Sigrún S. Einarsdóttir, Ingibjörg Lárusdóttir, Auður Guðmundsdóttir, örn Bjarnason.
Georges Feydeau er franskur
gamanleikjahöfundur
sem
samdi sin verk á árunum i
kringum siðustu aldamót. A
þessum blómatima nýlendustefnunnar efldist mjög að auði
og áhrifum efri hluti borgarastéttar nýlenduveldanna. Þeim
auði fylgir að sjálfsögðu margvisleg siðferöileg spilling sem
hefur orðið mörgum hófundinum ærið yrkisefni. Spillingin
sem er meira og minna viðurkennd I verki má ekki viðurkennast á yfirborðinu, það verður að halda andlitinu útávið.
Þetta er það sem kallað er tvöfalt siðgæði, að nota aðrar siðareglur I orði en i verki. Spilling
og tvöfalt siðgæði er að sjálfsögðu hvorki bundið við stað eða
tima, en virðist samt vera i ein-

Feydeau er meistari I að búa
til flækju sem byggir á lygum
sem stigmagnast og verða sifellt fjarðstæðukenndari þegar
á Höur. Textinn sjálfur, tilsvör
og athugasemdir, er einnig
meinfyndinn og hugmyndaríkur. Hótel Paradis er sem sagt
bráðfyndið leikrit og þýðing
Sigurðar Pálssonar ljómandi
lipur.
Leikmynd Skotans Robin Dan
var fallegt verk og hæfilega
skrautlegt fyrir stað og tlma.
Sviðsskiptingin milli fyrsta og
annars þáttar er með þvi glæsilegasta sem maður hefur séð I
þeim efnum, enda klöppuðu
áhorfendur sérstaklega fyrir
þvi atriði I sýningunni.
Þessi sýning Þjóðleikhússins
hefði þvl haft allar forsendur til
þess að verða hin notalegasta
kvöldstund. En þvi miður, það
er ári klén farsasýning sem fær
mann ekki i eitt einasta skipti til
þess að hlæja alveg I botn þannig að mann verki niður i tær. Og
ég held að min kimnigáfa sé
ekkert verri en gengur og gerist
nema siður sé. Að visu voru
hláturstaugarnar kitlaðar af og

Konur á miðj'um vegi
Debbie Harry-Koo Koo
Hver hefði tniað þvi fyrir svo
sem fjtírum árum að hljtímsveitin
Blondie, sem þa taldist til nýbylgju hljómsveita, ætti eftir að
verða einhver vinsæiasta diskóhljomsveit heims. Já, árið 1977
þótti ekki hæfa að leika lög með
Blondie I okkar „astkæra" rikis-

plötunni, en þaö hafa t.d. Clash
einnig gert frá sinni fyrstu plötu
eða eru menn kannski búnir að
gleyma Iaginu „Lightning Strikes
(Not Once But Twice) á Sandinista, sem ekkert er annað en rap
lag. Þó maður hefði kosið að tónlist Blondiehefði þróast inn á aðrar og torfærari brautir, þa hef ég
þó haft gaman af mörgu þvi sem

Popp

eftir Gunniaug Sigfússon

útvarpi. Það breyttist þó áriö 1979
þegar Parallel Lines, þriðja stóra
plata þeirra, kom út. A henni var
að finna lagið Heart of Glass, en
það þótti minna allnokkuð á
diskódrottningu þess tima, Donnu
Summer. Aeftir fylgdu svo nokkur diskó-lög, svo sem Automic og
Call Me, en hdmarki náði þó sölustarfsemi þeirra i' fyrra með plötunni Autoamerican. A henni var
að finna ,,hitt"-lögin The Tight Is
High, sem minnti óþægilega mikið á Boney M. og hið ágæta
Rapture, sem er i svokölluðum
rap-stll.
Velgengni Rapture leiddi til
þess að þegar Debbie Harry
ákvað að gera sóló plötu þá skyldi
það vera rap-to'nlist sem þar réði
ferðinni. Fengu þau Debbie og
Chris Stein þá i iið með sér þá
Nile Rogers og Bernard Edwards, höfuðpaura Chic.
NU voru flestir á því að Debbie
og Stein væru búin að selja diskóinu sál sina að eilifu. Hins vegar
gleymdu menn að taka það með i
reikninginn að Rogers og Edwards hafa gert einhverjar bestu
dískó-plötursem gerðar hafaverið. Ég á þar ekki aðeins við, að
þeir hafi framleitt góða danstónlist, heldur einnig góða ttínlist til
að hlusta á heima i stofu.
Nú er svo árangur þessarar
samvinnu komin út á plötu sem
nefnist Koo Koo. Ég verð nú að
segja að vissulega er Debbíe
Harry komin langt frá því sem
hún var að gera á fyrstu Blondie

þau hafa gert. Að vísu var nú
frekar lítið bitastætt á Autoamefican, og einmitt þessvegna
kemur Koo Koo manni töluvert á
óvart, þvi hér er um heilsteypta
og góða plötu að ræða, jafnvel þó
að bæði Debbie og Stein annars
vegar og Rogers og Edwards hins
vegar, hafi gert betur.
Lagasmíðum á plötunni e r
nokkuð jafnt skipt i þessa tvo
staði, þ.e. Debbie og Stein og svo
Edwards og Rogers og eitt hafa
þau samiðöllsaman.öllerulögin
frekar hröö, ufian eitt, Now I
Know You Know, sem einnig er
eitt besta lag plötunnar.
Undirleikur er náttúrlega allsstaðar pottþéttur eins og þessa
fólks var von og visa. Það er t.d.
leitun að öðru eins rythma-pari og
tromm uleikaranum
Tony
Thompson og bassaleikaranum
Bernard Ewdards og Nile Rogers
bætir þar enn betur um með góðum rythma gitarleik. Ein áberandi breyting er lika á gamla
Chic hljtímnum, e n þ a ð er að
strengjum hefur algerlega verið
sleppt og þar sem farið e r útfyrir
form rokkhljómsveitarinnar er
lítillega notast við málmblásturshljdðfæri.
Koo Koo er sem sagt i heildina
ágætis plata, ekkert meistaraverk, en ósköp þægileg.

Stevie
Donna
Þegar

Nicks-Bella
prodúserinn

Jimmy

til en sýninguna skortir þann
frumkraft og Ilf sem farsa er
nauðsynlegt til þess að hann sé
virkur á sviði.
Sé það rétt að leikstjóri sé listrænn abyrgöarmaður hverrar
sýningar þá er honum um að
kenna. Það er ekki nóg að einstakir leikarar geri hlutverkum
sinum skikkanleg skil, hópurinn
verður sem heild að skapa það
andrúmsloft og leikstil sem hæfir verkinu og það er leikstjórans
að sjá um að svo sé.
Tvö aðal karlhlutverkin i
leiknum eru I höndum Róberts
og Bessa. Það er eins og hvorugur þeirra hafi gaman af þvi
sem þeir eru að gera og frábærir hæfileikar þeirra beggja gufa
einhvernveginn upp. Og þar
. með er eins og botninn detti úr
þvl sem er að gerast á sviðinu.
Það liggur við að manni finnist
það hreint bruðl með hæfileika
þessara leikara að setja þá i
verk sem þeir hafa jafn Htið
gaman af að glima við.
Sigriður og Þóra leika sin
hlutverk ágætlega en það cr eins
og að vanti einhvern neista I
þær. Það er helst að þennan
neista sé að finna hjá Lilju Guðrúnu sem leikur þjónustustúlku.
Arni Tryggvason, Gisli Alfreðsson og Arni Blandon skila sinum
hlutverkim meö ágætum, en
þeirra atriði verða eins og sólóleikur og skera sig úr heild
verksins. Stelpnahópurinn, dætur Mathiu, er bráð skemmtilegur og kemur vel fyrir á sviðinu.
fcg held að leikstlllinn sé yfirleitt allt of raunsæislegur. Það
vantar miklu meiri stilfæringu,
sérstaklega I hreyfingarnar,
sem eru býsna lausar við að
vera nokkuð franskar.
ícg vona að leikhópnum takist
að fjörga og liðka sýninguna frá
þvi sem var á frumsýningunni,
þvi þá v.ar hiín hálf seig undir
tönn. Maður verður óneitanlega
grútspældur yfir að sjá jafn góðum og skemmtilegum farsa hálf
klúðrað á sviðinu.
G. Ast.

Iovinne hljtíðblandar þær plötur
sem hann stjórnar hefur hann yfirleitt til taks litla hátalara, sem
skila ttínlistinni á svipaðan hátt
og bilhátalarar, til þess að gera
sér betur grein fyrir hvernig tónlistin muni hljóma viöþær kringumstæður sem flestir Bandarikjamenn hlusta á tónlist,
þ.e.a.s. akandi um hraðbrautirnar íbil. Ef þess konar tónlist ber
ekki nafnið middle of the road
ttínlist, þa' veit ég ekki hvað gerir
það.
Fleetwood Mac er hljömsveit
sem telja má til þessara MOR
hljómsveita en þó hefur yfirleitt
verið meira i hana spunnið en
aðrar I þessum flokki. Tdnlist
þeirra er einfaldlega góð rokktdnlist sem einnig hefur hentað vel
við þessi ti'ttnefndu skilyrði.
Nú hefur Stevie Nicks söngkona
Fleetwood Mac sent frá stír sina
fyrstu söló plötu og heitir hún
Belle Donna. Eins og titt er um
stórstjörnur, þegar þær leggja út
isólóferilinn, fær Nicks tilliðs við
sig heilan helling af öðrum stjörnum og er það væntanlega gert til
að tryggja gæðin. Gallinn er bara
sá að fyrirkomulag sem þetta
gengur sjaldnast upp og er þessi
plata þar engin undantekning á.
Meðal gestaleikara hjá Nicks má
nefna g i t a r l e i k a r a n n Waddy
Wachell, pianóleikarann Roy
Bittan, orgelleikarann Benmont
Tench, trommuleikarann Russ
Kunkell, Tom Petty sem syngur
með Nicks lagið Stop Dragging
'My Heart Around og Don Henley
sem syngur I Leather And Lace.
Nú og svo til að bæta gráu ofan á
svart hefur hún fengið Jimmy
Iovinne til að stjörna herlegheitunum.
1 heildina er plata þessi frekar
dauf og lögin ekki sérlega sterk,
jafnvel þó um se' að ræða að þau
séu samin á sex til sjö ára tímabili, frá 1974-81.
Bestu lögin tel ég vera Stop
Draggin' My Heart Around og er
það ekki sistTom Petty að þakka,
og How still My Love er einnig
ágætt. Eniheildina erplatan ekki
nema rétt þokkaleg og alltof rtíleg. Við verðum bara að vona að
Kanarnir sofni ekki fram á stýrinu hjá sér, en þeir eru nú svo sem
ollu vanir svo 'þetta ætti nú að
verða i lagi.

—Jls/garpOSturínrL.

A fburða túlkendur
Ludwig
van
Beethoven
(1770—1827)
Pianókonsert nr. 1 I C-dúr, op.
15.
Flytjendur: Arturo Benedetti,
Michelangeli (pianó) á s a m t
Sinfónluhljómsveit Vinarborgar.
Stjórnandi: Carlo Maria Giulini
Útgefandi: Deutche Grammophone, 2531 302 (1980).

Beethoven var nefndur I sömu
andrá og þessir tveir forverar
hans. Fram til aldamótanna
1800, var hann einkum þekktur
sem pianóvirtúós. Frumflutningur konsertsins markar þau
timamót I ferli ttínskáldsins, að
eftir á, litu Vinarbúar á hann
sem verðugan eftirmann sinna
mestu ttínsmiða.
Tilurð verksins spannar þrjú

Hljómplötur

- Klassík

eftir Halldór Björn Runólfsson

Verkið
Flestir Beethoven-unnendur
kannast eflaust við þennan Konsert, sem saminn var 1975—98.
Þótt hann sé sagður vera nr. 1,
er rangt, að hann sé fyrsti
pianókonsert
tónskáldsins.
Reyndar er það Pianókonsert
nr. 2, sem var saminn á undan,
þ.e. 1794—95. Ruglingur númeranna stafar af útgáfu konsertanna á nótur. Konsertinn i C-dúr
var gefinn út, nokkrum mánuðum fyrr en B-dúr Konsertinn,
þannig að opus- og númeraröð
vixluðust.
Píanókonsert nr. 1, I C-dúr,
var frumfluttur i Vinarborg, 2.
april 1800. Við pianóið var tónskáldið sjálft, en stjórnandi
Hirðhljómsveitarinnar
var
móraviska tonskáldiö og fiöluleikarinn, Pavel Wranitzky.
Konsértinn var siðasta verkið á
efnisskránni, sem stóð saman af
verkum eftir Mozart og Haydn.
Þetta var I fyrsta skiptið, að

Vel heppnuð
Hinn 26. síðastliðins mánaðar,
opnaði FIM, drlega haustsýningu sina. Mikiðer um dyrðir, nær hálft annað hundrað
verka, alls konar, hanga og
standa I vestursalnum og hluta
af ganginum. Þau eru eftir 34
listamenn. Eins og i fyrra, eru
gestir félagsins nokkurs konar
kjarni, sem sýningin snýst um.

ár, eins og áður er komið fram.
Þetta stafar af vinnutækni Beethovens sem löngum var með
mörg verk I takinu og vann að
þeim samtimis. Haft er eftir
honum, að hugmyndirnar væru
stundum mjög lengi að gerjast i
kollinum, áður en þær kæmust á
blað.
Kaflarnir eru þrfr og er fyrsti
kaflinn (Allegro con brio),
t e m a t i s k t uppbyggður með
sterku meginþema og aukaþema sem er mjög söngrænt.
Aðrar tvær hugmyndir, mótaðar og samtvinnaðar taka við.
Þessi samtvinnun gefur konsertnum i senn, ákveðna og
þróttmikla
byggingu
(virtúósi-konserts", um leið og
ljóðrænni mýkt hans er vel
borgið.
Annar kaflinn (Largo) er
byggður á breiðum og frjálslegum melódium og konsertnum
lýkur með Rondói, þar sem takast á alþýðustef I striðum og liflegum búningi.

FÍM-sýning
Hrólfur nær langt i sinum
,,post-cézanniska" stil. Þetta
eru myndir,málaðar meðsannfæringu. Yfir þeim hvilir ró og
festa sem er einkenni vel gerðra
mynda I þessum stll. Enginn
still hefur átt jafn greiðan aðgang að hjörtum upplýstra
Islendinga og einmitt þessi.
Ragnar sýnir einttíma hausa.

Myndlist
eftir Halldór Björn Runólfsson

Fjórir i kjarna
Hugmyndin að kjarna á
sýningum FIM, var nokkurs
konar tilraun félagsins til andlitslyftingar, örþrifardð sem
gafst vel. Nokkrum listamönnum var boðið að syna
vænan afrakstur, eða hálfgildings einkasýningu, innan um og
i bland við myndir annarra
félaga. Þetta verkaði sem ný
sprauta i deyjandi sýningarstarfsemi. Um leið var hægt að
grisja betur aðsent efni.
I þettasinnmynda þau kjarnann: Björg Þorsteinsdóttir,
Hildur Hákonardóttir, Hrölfur
Sigurðsson og Ragnar Kjartansson.
Björg sýnir nýstárlega hlið á
sér, með myndröð i 18 hlutum,
semkallast „Bréffrá Ástrali'u".
Þetta ergrafik, gerö með blandaðri tækni og er þetta einstaklega friskleg seria. Sjá má snert
af conseptualisma I þessu verki,
þóttáherslan sé fremur á formog litabyggingu myndanna, sem
er ákaflega vel af hendi leyst.
Hildur sýnir tólf verk og eru
flest þeirra frá árinu 1978. Þó er
hér stór og vegleg vefmynd,
gerð á siðasta ári og sýnir hún
bestu hliðar Hildar sem veflistarkonu. Reyndar
sjína
myndir hennar, hve næma tilfinningu hún hefurfyrir tvinnun
hins hefðbundna og hins nýja i
myndvefnaði.,,GrasII", sem er
conceptuelt heyverk, finnst mér
þó heldur yfirborðslegt og illa
ráðið að stilla þvi framan við
vefnaðinn.

Þetta eru portrett af þjóðkunnum mönnum, sem Ragnar
afgreiðir auðveldlega. Stundum
finnst manni sem það geti veriö
,,of" auðveldlega mótað, þegar
Ragnari hættir til að draga
fram karakterinn, þannig að
það nálgast skopmyndagerð.

Hressileg verk
Það verkar hressandi, að sjá
hve margir ungir myndlistarmenn sýna að þessu sinni. Um
tiu listamenn eru fæddir um og
eftir 1950. Afraksturinn erfremur góður, þegar á heildina er
litið. Guðmundur Pálsson sýnir
þrjár vatnslita- og krftarmyndir.Þettaeru einkar lifandi
myndir, gerðar af sjálfsprottinni og óbeislaðri hvöt, sem
minnir að einhverju leyti á abstrakt-expressjónisk verk. Þ6 er
andinn annar og nútfmalegri.
Svipaðs hömluleysis gætir í
stórri tússteikningu P j e t u r s
Stefánssonar. Það væri óneitanlega gleöilegt, ef þessari kynslóð ætti eftir að takast, að losa
islenska myndlist úr viðjum
stifni og akademisma, sem
alltof oft plagar hana.
Þá eru myndir Kjartans Ólasonar,
athyglisverðar
og
skemmtilega útfærðar. Skyldleiki verka hans, við myndir
Helga Friðjónssonar og jafnvel
Hockney, ernokkuð augljtís,en I
þeimerþö persónulegur kjarni.
Eflaust munu verk Hauks og
Haröar vekja hvað mesta athygli. Þetta eru vandvirknislega gerðar höggmyndir. En
þrátt fyrir skýringar og leið-

