Rúrí með leiðsögn um Foss
Fossar hafa l öngum verið l istamönnum hugl eikið yrkisefni. Á
sýningunni Foss á Kjarvalsstöðum
fást fjórir l istamenn við þetta ástsæla viðfangsefni en nálgun þeirra
er afar ól ík hvað snertir framsetningu og val á miðlum. Listamennirnir eru Pat Steir, Ólafur El íasson,
Hekla Dögg Jónsdóttir og Rúrí.
Framlag Rúríar til sýningarinnar er kvikmynda- og hljóðinnsetning sem er að mestu leyti byggð á
myndum af Dettifossi og fangar

yfirþyrmandi kraft hans. Þannig
vekur Rúrí áhorfandann til meðvitundar um þá útrýmingarhættu
sem ógnar náttúrunni og knýr
hann til að taka gagnrýna afstöðu
til þess.
Rúrí verður með l eiðsögn um
Foss á morgun, sunnudaginn
I5.aprílklukkani5.
Þessa dagana stendur einnig yfir
í Gerðubergi yfirlitssýning á verkum hennar og verður hún með leiðsögn þar í dag klukkan 13.

Tölvunarfræði er afar fjölbreytt fagsvið sem býður upp á m arga valkosti
fyrir nám og störf, allt frá hagnýtum verkefnum t i l fræðilegra, frá um sjón
tölvukerfa til sm íði flókinna hugbúnaðarkerfa, frá forritun t i l stjórnunar.
Tölvunarfræðinám er góður grunnur fyrir starfsferil á fjölm örgum sviðum .
Tölvunarfræöinám við Háskólann (Reykjavík einkennist af fjölbreytileika oq skapandi
umhverfi þar sem nemendum qefst kostur á að vinna verkefni í nánum tenqslum við
fræðimenn oq fyrirtæki.
Við bjóðum ykkur velkom in til nám s við öflugasta tðlvunarfræðisvið íslands.
Háskólinn f Reykjavfk býður uppá:
• BS cftölvunarfræði(90ein)
• MS c í tölvunarfræði
• Kerfisfræðipróf (60 einlnga nám f fjarnámi og háskólanámi með vinnu)

Þad er oplð fyrir um sóknir núna
Kynntu þér námlð á helmasíðu
Háskólans f Reykjavík, www.hr.is
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