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Kjarvalsstaðir
verða til prýði
4000 borgarbúar skoðuðu þar
Kjarvalsmyndir á sunnudag

ÞEGAR Jóhannes S. Kjarval
tók fyrstu skóflustumguna að
Kjarvalsstöðum, hinu nýja og
glæsilega
myndlistarhúsi
Reykjavíkurborgar, i tilefni af
180 ára afmæli Reykjavikurborgar, sagði Geir Hallgrímsson, þáverandi borgarstjóri í
ávarpi, að þó engin öinnur hátiðahöld yrðu á þessu afmæli
borgarinnar myndi síðar talið
að þessa afmælis hefði verið
minnzt með óvenjulegum haetti.
En ákvörðunin um að borg:m
reisti
þarna
myndlistarhús
hafði verið tekin á áttræðisafmæli listamannsins árið áður.

berlega, hefur ekki ajllfáum
hiinmia stmágerðu,
hálistrænu
vertoa meistarains verið bjargað
frá eyðiHeggingu. Ýmsar þær
myndi'r, sem höfðu orðdð harð-

borgarstofnuniuim, m. a. stænsta
mymdiin,, Kritiik, aem vair í orkuverinu við Sog.
I vestu.rálmunin.i eru verk
Kjarvals, sem fengin hafa verið

Borgarstjóri, Birgir Isl. Gnnnarsson, forseti Islands, hr. Kristján
Eldjárn, frúr þeirra og Hannes Davíðsson, formaður Bandalags
listamanna skoða myndlistarsýninguna.

Sl. laugardag var þetta mynd
listarhús tilbúið og
formlega
opnað af Biirgi ísl. Guraniarssyni,
borgarstjóra, að viðstöddum
forseta Islands og forsetafrú,
menntamálaráðherra
og frú
hans, borgarfulltrúum, listamönnum, dóttur Kjarvals og
öðrum ættingjum og fleiri gestum. Er opnunarræða borgarstjóra birt hér í blaðinu. E'nnig
ávarp Hannesar Davíðssonar
arkitekts
hússins,
forseta
Bandalags ísl. listamainna.
Um leið opnaði borgarstjóri
sýningar þær á verkum Jóhann
esar S. Kjarvals, sem eru í báðum hinum stóru sölum hússins.
Á
sunnudag
komu
4000
til að skoða sýninguna. í austurálmunni, þar sem er Kjarvalssalur, eru verk Kjarvals,
sem Reykjavíkurborg
hefur
eignazt á undanförnum árum,
þar á meðal myndir þær, sem
listamaðurimn ánafnaði Reykjavikurborg áður en hann lézt.
Um þær segir Halldór Laxness
m.a. í grein um listamanninn i
nrymdasfcrá: „Ámægjulegt er að
taka fram að í þessu takmarkaða safni, sem borgin hefur
eignazt og nú er til sýniis opin-

Kjarval tekur fyrstu skóflustung una að K.jarvalsstöðiim 1966. Geir Hallgrímsson, þáverandi borgarstjóri, flutti ávarp.
asit úti, sumpart af mianimavöldum, sumpart af tfcnatns tönn
hafa nú fengið viiðgerð af natmi
og nálkvæmind hjá amierísik-ítöisik
um lisitaimainini, sem að auki er
alþjóðlega kuninur sérfræðingur í viðgerð ldstavertoa, Frank
Ponzi. Þessar mynidir hafa að
því ég bezt veiit ekki áður veri& sýndar opkvberlega og í rauninini etotoi verið athugaðar af
fróðum möninium." Þarna eru
mörg stór málverk, sem hiingað
til hafa verið geymd í ýmsum

Ættingjar Kjarvals voru viðstaddir opnun Kjarvalsstaða. Lengst
tíl vinstri er dóttir hans, Ása Lökken Kjarval.

að láni frá ei/nkaaðiluim, en sá
salur verðuir leigður út fyrir
sýmdmgar. Og á veggjum í anddyri eru ljósrmymdi'r af meisitaramum ásaimit höggmynduim
Ásmumdar Svekissonar, Sigurjóns Ólafasoniar ag Guðmumdar
Beneditotssonfar. Þarna er líka
í glierkassa gjöf, tveir munir,
sem borgiarstjóri tilkynnti að
borizt hefði borginni frá Karitas Bjiargmundsidóttuir. Er aininar leirdiiskur sá, sem Kjairval
gerði 1918 í tilefnd af fullveldi
íslLamds. Hinin er blágrýtissteinm
egglaga, er Karitias fann í Fossvogi 1937 og sem lögunar sinnar vegnia hreif ldsrtam'anndnn,
sem miyndskreytti hairwn. Eru
sýniin.ganniar opnar aiknenimingi
kl. 16—22 daglega, nema mánudaga, og kll. 14—22 suniniudaga.
Sýmiingar þessar eru í góðu
Eiaimræmi viið álytotum borgarráðs á áittræðásaftmæld Kjarvals
14. ototóber 1965, þar sem m. a.
segir:
„Borgarráð samþykkir að
Reykjavíkuirborg gamgist fyrir
byggin.gu sýnlinig.airhúss myndlistarmaninia stov. nána,ra samkomulagi við miytndMsitarmenn
(veatari
byggim.giin
.'usiamt
tengibyg-gimgu) og stamdi fyrir
byggiinigu sýndingarihúss, siem
sérsitiaiklega verði ætliað til sýnimiga á verkuim Jóha/ninesiair S.
Kjarvails, eystri byggingiin og
verði byggimganniar
tengdar
naifnd hans."
Þegar borgarsitjóri ttlkyoiinti
þetba, aagði ha>nin m. a.:

„Saimkvæmit þessiari álylktun
er það æitluiniln að þau málverk
eftiir Kjarvail, sem Reyikjavíkurborg á þegar og borginni
ásikotmasit siíðair, verðd stöðugt
til sýnds til að gefa borgairbúum öHum og gestuim kost á að
kynmasit list Kjarvals. Of það
er von oWka'r og trú, að slík
Kiia.vvalissýnding í tengsluim vilð
sýmitmgar uppremniamdi og mótaðra listaimanma samitíðarimnar
megi verða ísllenzkum listum

skjól og stuðinimgur ti'l vaxtar
og þrosika. Þeiir Kjarvalssitaðiir,
seim hér miuimu rísa, á Mi'klatúni, andspæinds mimmisimerki
Eina.rs Bemeditotssoina'r, muniu
verða til prýði."
Hiran 5. aipríl 1968 va.r umdirritaðuir við D'agfara sf. samningur um byggi'ngu hússins, aamkvæmit
teikmimgu
Hamniesar
Daviðisisoniar artoitekts og hófusit fnamikvæmdiir eftir miðjain
apríl 1968. Lokíð var að steypa
húsið og reisa þatogrind 27.
septeimtoer 1969 og hefur síðan
verilð umnið að þvd að fullgera
það. Á byggimgartiimiamuim hefur húsið verið lámað tU listsýninga bæði á Listahátíð 1970 og
1972, svo og nokkrum simmium
till siaimteomiuhalds. Stærð þess
er 2100 fm á jairðihæð og flatarmál húsagarðls 672 ftn. Gerð
miyndlistar<hússims ©r í aðaiatrið
um á þessa leiö: S'alairveggir eru
úr járniben'tiri steimsteypu. I'nm.ri
byrðd er höirstrigi, óbleitotur.
Veggir í áLmu að FlóJkagötu eru
úr tdmibri, hlaeddir að utam
veðurþolmu stáli. Þök, sem öll
eru boriin aif steiinsteyptum súlum, eru úr srtálbitum og plötum. Eilniangrum er frauðgler.
Regmivörm er asfaíltpappi. Gólf
aðalsialair eru lögð eitoarstöfum,
en hliiðiar.sa'1'air og húsa.gairðs
lia.^ðlir grásiteim'sf'iögU'm. Opn-

Gestir við opnun myndlistarhússins hágu veiting-ar og litlir g'estir
úr nágrenninu nutu góðs af, því gluggadyr voru opnar út í g-arftinn.

