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ast húsagarður beint úr veitiMgahúsimiu Miklagarði, þar sem
gestir geta fengið sér kaffi og
veitinigar, og á surorin m u e
vera hugmyndiin að flytja megi
borð út, ef veður leyfir. Á opnumiardagimn var sól og fagurt
veður og opið út í garðimm.
í húsiinu eru tæki til rakajöfnun'ar auk upphitunar og lýs
ioig er með glóperum. í aoalsölum eru joðkvartskastara,r og í
lofti komið fyrir skermu'm til
stjórmuiniar rafbirtu og dagsbirtu. Arktitekt og aðalumisjón-

Forsetafrú,

armaður er Hannes Kr. Davíðsson. Forstöðumaður
hússims
hefur verið ráðimoi AJfreð Guðmumdsson. En hússitjórn er pann
ig skipuð: Páll Líndal borgarlögmaður, formaður, Jón Annþórsson sölustjóri, Ólafur B.
Thors borgarráðsmaður, og full
trúar Bamdalags listaimairuna við
opmuin hússins vomi Vi'lhjálttmur
Bergsson, Eiiraar Hákonarson,
Kjartan Guðjónsson og Valtýr
Pétursson.
1 ávairpi sínu við opnuinina
sagði Hamiraes Kr. Daviðsson,

Halldóra Ingólfsdóttir, og borg-arstjórafrú, Son.ja
Baehman, skoða eina af niyndum Kjarvals.

formaö'ur Bandalags ísl. listamanma meðal anmars:
„Þegar borgarráð Reykjavíkur siamþykkti að feia BandaJagi
ísl. listamiamma að tilmefna fjóra
af sjö möanum í húsiráð, þá tók
stjórn bamdalagsims það svo, að
á listamennima sjálfa væri lögð
sú skylda aS gæta þess ætíð að
ekki yrði þrangt að listínmi í
húsiinu. Jafnhl'íða því að af lista
mönmiumiUim vaeri létt þeim áhyggjurn sem íyligja daglegu
umstangi við uimsýsiu og viðhald húsa. Vissulega væri það
góð þróun, eins og borgarstjóri
talaði um hér áðam, ef listamenm gætu komið hingað og
flutt verk sín hvoirt heldur orðlist í buindnu máli eða óbumdmu
eða tónlist, auk myndlistarimmar, í þeim síbreytHeika tjáningar sam iðkemdur henmar nota.
En umi tjáningu listamainna
skyldi ekki einvörðumgu meta
gildi gamalla ve-nja eða ríkjand'. viðhorfa hvert sinn, því að
þar skilur alla jafna að listamað'iir fer sínar eigin götur og
er oft langt á umdan samtíðarmöranu'm símium eða til hliðar
við þá. Fyrir hönd Bandalags
listaimarana þakka ég borgaryfir
völdum framtaik þeirra og það
traust, sem þau hafa með samþykkt simmi sýnt saimtökum
listaimamnia og sú ar vom mím,
að urni ráðstöfum hússins sitjum
við a'drei föst í viðhorfum
kreddma."

Guðbrandur Magnússon og frú Matthildur, gamlsr vinir Kjarvals
og- eigendur mynda eftir hann, skoða sýninguna í ný.fa myndlistarhúsinn.

Hér á a ð vera menningarmiðstöð borgarbúa

Frank Ponzi hefur farið um
þær næmum listamannshöndum simum, er hér um að ræða
hið fegursta safn og ómetanlega heimild um þroskaferíl
Kjarvais og sérstæða listsköpun. Að þessu sinn er þó ekki
eiga sér ekki langa sögu. Frum unnt að sýna nema hluta þessa
safns.
Reykvíkingar
kvöð:arnir eru ekki mjög gaml- m 'kia
listamanmsins
með
r menn á okkar mælikvarða, minnast
þótt þe r séu ekki lengur ofar v rðiragu og þökk fyrir þessa
moldu.
Viðhorf
almsnnings hö-ðinglegu gjöf.
„L'stin er löng, en lífið er
hefur breytzt eftir því sem iðkun myndlistar hefur orðið al- stutt," segir hið formkveðna. Og
mennari. Alla vega eru viðhorf- vist er það, að Kjarval mun
im önmur en þau, sem Ásgrím- 1 fa í verkum sínum svo lengi
ur Jónsson greinir frá i endur- sem íslendingar verða mennm'nn ngum sínum, én þar seg- ingarþjóð. En þó finnst okkur,
ir: „E:tthvað fannst mér á því sem urðum honum samferða,
bera fyrst framan af, að ein- þó ekk'. væri nema smáspöl á
lifsleið hans, að hinn mikli og
staka maður liti mig skrítnu
auga fyrir það uppátæki að sérstædi persónule'ki hans veiti
flakka um land'.ð með liti og okkur aukma sýn inn í verk
málaraspjald, og stundum varð hans — þroskl með okkur skiln
þess vart, að a^menningur hafði ing á hans margslungna hugarekk: sem nákvæmastar hug- heimi, sem birtist í verkum
myndir um tilganginn með hans.
slíkri iðju. Maður nokkur í ÖrFáir settu meiri svip á borgæfum sá hjá mér málverk," seg- ina en hann í lifanda lífi. Og
ir Ásgrímur „og hafði orð á þótt fyrirmyndir hans væru
þvi, að þetta væru ákaflega ekki sóttar 11 borgarinnar,
skýr kort og mikhi greinilegri heldur í flestum tilvikum út fyr
en hjá dönsku landmælinga- ir
borgarmörkin,
í
hina
mönmumum."
Nú dettur vist ósnortnu náttúru, þá var Kjarvfáuom í hug að sá sé tilgangur al borgarbúi, sem sótti kraft og
listmálara
að útbúa traust uppörvun i iðandl borgarlífið. 1
landakort, þótt enn megi sjá blaðaviðtali, þar sem blaðamaðumkvartan'r
ýmissa
lista- urinn hitt: Kjarval á Hótel
manna um misskilning á því, Borg eitt sinn, er Kjarval var
hvað fyrir þeim vaki, enda lík- nýkominn
af
Snæfellsnesi,
legt að svo verði ávallt meðan sagði hann við blaðamanninn á
menn hafa þor og þrótt til að þessa leið: „En þó ég væri
leita á ný imið j listsköpun sinni. langt burtu, vestast á Snæfellsnesi, fannst mér ég vera Innsta
Myndlistarhúsið,
sem
við húsið við Hringbrautina. Ég
opnum i dag, hefur starfsemi var al'ltaf í svo nánu sambandi
síma með sýningum á verkum við borgima. Ég varð að fara á
Jóhannesar S. Kjarval. í vest- tíu daga fresti til Reykjavíkur,
ursal hússins, þ.e. salnum nær til að sjá fólkið, ef ég átti að
aðalinnganginum eru verk, sem geta h a l d ð áfram að vlnna
fengin hafa verið að láni víðs þarna vestur frá og tapa ekki
vegar að, til að setja saman í samfélaginu við bæjarfélagið."
Þetta voru orð borgarbarnsþessa sýningu. 1 austursal húss,
þ. e. þeim sal, sem nefndur ins Jóhannesar S. Kiarvals og
verður Kjarvals-salur, eru ein- þau spegla þörf fyrir borgarlífgöngu verk í eigu Reykjavikur- ið og ást á borginni. Hug sinn
borgar. Þar kemur í fyrsta til Reykjavikur sýndi hanm og
s'.nn
fyrir
alm'enningss,iómir með sinn: sérstæðu gjöf, sem
hluti mákils safns af skissum v:ð njótum nú í dag.
og teikningum, sem Kjarval
Með opnun þessa húss hefur
færði
Reykjavikurborg
að sá langþráð; draumur rætzt, að
gjöf og Geir HaHgrímsson, þá- myndlistin í borginni fái vegleg
verandi borgarstjóH, tók við úr an samastað. Ég vona að hús
hendi listamanmsins þann 7. þetta verði listamönnum hvatnnóvember 1968. Skissur þessar ing til góðra verka og borgarbú
og te'kningar voru m a r g a r í ar megi sækja hingað þann uns t e m u ástandi, enda sumar að og andlegu uppörvuh, sem
áratuga gamlar og ekki alltaf
góð list fær megnað að ve!ta.
geymdar við beztu aðstæður.
Myndllstarhúslð á Miklatúni'
En nú eftir að listamaðurimn er opnað

— sagði Birgir ísl. Gunnarsson við vígslu myndlistarhússins
Herra forseti íslands, virðuliega forsetafrú. Aðrir gestir.
Ég vil i nafni Reykjavikurborgar bjóða ykkur öll velkomin til þessarar opnunar
Myndlistarhússins hér á Miklatúnl.
Það var þann 14. október
1965, sem borgarráð samþykkti
að gangast fyrir byggingu sýningarhúss
myrtdlistarmanna
samkvæmt nánara samkomulagi vlð mymdlistarmenn og
byggingu sýningarhúss, sem
sérstaklega yrði ætlað til sý»
inga á verkurn Jóhannesar S.
Kjarvals iistmáiara. Á þessum
sama fund voru og samþykktir
tiUöguiuppdrættir Hannesar Kr.
Davíðssonar arkitekts að Mynd
listarhúsum á M'klatúmi ásamt
tengibygigingu. Þessar ályktanir borgarráðs þann 14. október
1965 VOTM sérstaklega miðaðar
við, að daginn eftir átt' Jóhannes S. Kjarval áttræðisafmæli
og voru þessar ákvarðanir þá
kunngjórðar og byggimgarnar
á þann hátt tengdar þessu stór
afmæli me'starans.
Undirbúnlngur framkvæmda
hélt síðan áfram, en næsti
áfangi varð þann 18. ágúst 1966,
en þann dag átt Reykjavikurkaupstaður 180 ára afmæli. Sá
afmælisdagur fór hljótt en þó
gerðist þann dag merkur atburður. Um þann atburð var
sagt, að ekki væri ólíklegt að
hann yrði orsök þess, að síðar
myndi tal'ð, að 180 ára afmælisins hefði verið minnzt á óvenju
eft rminnilegan hátt. Þá safnaðist saman hér á þessum
gmnni, þar sem við stöndum
nú, hópur manma í heidur hryss
ingslegu veðri. Framkvæmdir
við byggingu myndlistarhússins voru að heíjast. Fremstur i
flokk: fór Jóhannes S. Kjarval,
sem stakk fyrstu skóflustunguna. Þeir sem viðstadd r voru
þá athöfn m'.mnast hennar sem
óvenjuiega eftirminnilegs atburðar. Me'stari Kjarval, kom
sjálfur með sína skóflu og tók
með sér i poka þann jarðveg,
sem hann losaði. Hann flutti
ávarp og .'ór með hemdingar úr
göm'u íá'mavers;, þar sem m.a.
'setr'.r:
!

' ;-,L,áttú stánda i lifsbók þ nni
lika þeirra nöfn sem mitt."

Skyldi ekki mega tixka þessi
orð Kjarvals sem árnaðaróskir
hins aldna listamanns t'\ ailra
þeirra
mörgu
myndlistarmanma, sem eiga eftir að sýna
verk sin hér í þessu hús:?
Að lokinn! þessari stuttu athöfn þann 18. ágúst 1966 tóku
stórvirkar v^nnuvélar við og
hefur siðan verið unnið v:ð hús
ið fram á þemnan dag, en dyr
þess eru nú opnaðar fyrir borgarbúum. Að vísu hafa hér verið
haldnar sýningar og samkomur
í hús^nii ófullgerðu, m.a í tilefn; L'stahátíða 1970 og 1972.
Ég v I nota þetta tækifæri nú
og þakka þe^m mörgu, sem hér
hafa komið v:ð sögu. Ég vil
þakka
Bandalagi
íslenzkra
listamanma og fulltrúum þairra
samtaka ágætt samstarf við
Reykjavikurborg, ég vil þakka
arkitekt hússins hans framlag,
verktökum öllum og starfsmönnum þe^rra þakka ég vel
unn'n störf, svo og stjórn hússins og starfsfólki. Hér hafa
marg r k o m ð vi-ð
sögu, ég
mefn engin nöín, en Reykjavikurborg þakkar þeim þeirra hlut
i þsssu veglega húsi.
1 regium hússins, sem settar
voru í borgarráði í samráði við
stjórn Bandalags ísl. listamanna, segir að markmið borgarinnar
m°ð byggingu
og
rekstr: húss ns sé, að þar verði
sköpuð aðstaða t'.l að kynna almenningi eftir þvi sem aðstæður leyfa og henta þykir myndverk, sem eru i eigu borgarinnar og ekki eru þegar aðgengileg úti við eða í stofnunurn
borgarinnar, sérstaklega
þó
verk eftir Jóhanmes S. Kjarval.
Á mörgurn undanförnum árum
hefur Reykjavíkurborg e'gnazt
drjúgt saíri góðra listaverka eft
ir marga listamenn, eldri sem
yngri. Gefst nú tækifæri til að
kynna borgarbúum þetta l:stasafn borgarimnar.
1 reglum hússins segir ennfremur,
að það sé markmið
borgarinnar, að í húsinu verði
aðstaða til listsýninga :nniendra og erlsndra manma og
samtaka og hvers konar kynninga á lista- og menningarstarf
semi, sem eðlilegt þykir að fari
þar fram. Samkvæmt þessu á
húsið að geta orðið vettvangur

Birg-ir fsl. Gunnarsson
flj'tnr opnunarræðnna.
myndl star,
tónlistar,
bókmenmtakynninga, ráðstefi\a og
umræðufunda um hivers kyns
menn'ngarmál, svo að nokkuð
sé nefnt af þvi sem hér á fram
að íara.
Hér á að vera menningarmiðstöð borgarbúa. Hér á engin
fordild að ríkja. Um þetta hús
og það sem hér fer fram mega
stamda stormar, og hér má helzt
aldre: ríkja lognmolla. Hér eiga
borgarbúar að geta tekið afstöðu með eða móti stefnum og
straumum í listum og menningarmálum, rökrætt og deilt,
ýmist á umræðu.fundum, sem
hér má halda eða yfir kaff bolla
í veitingahúsinu. Hér eiga ungir listamenn, sem ekki fara alfaraleiðir, að geta kynnt sin
verk jafmt á við þá, sem eldri
eru og viðurkenningar njóta.
Islenzk myndlist i þe^m skiln
ingi, sem við skynj-jm hana i
dag, er ekki ýkja görrnuil, og islenzkir myndlistarmemm, persónulegiir í listsköpun sinni,
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