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Við vitum,
að hann sá álf a
alls staðar
ÞAÐ VAR frerwur smóvaxinm
hópur, sem lagði leið sina á
Kjarvalssýninguna i Myndlist
arhúsinu á Miklatúni 1 gær.
Þessir látlu gestir voru aðeims
sjö ára, neimemdur í Isaksskólanum, og þau gemgu uim
salcnin hönd i hönd með kenn
ara í fararbroddi. Þau voru
yfir sig undrandi ydtsff hve stór
salurinn reyndist vera og hve
fáar myndir voru á veggjum.
En áhuiginn leyndi sér ekki í

Ég ætla að verða listmálari
þegar ég verð stór.

Sinfónían
í Árnesi
Á ÞESSU starfsári hefur Sinfón
tnhljómsveit fslands haldið tón
leika i Garðahreppi, Höfn í
Hornafirði, Egilsstöðum, Neskaupstað, Minni Borg í Grímsnesi og í Keflavík. Næstkomandi
sunnudag' 15. april heldur hún
tónleika á vegum Tónlistarfélags
Arnessýslu að Selfossi kl. 16 ©g
í Félagsheimilinu Árnesi kl. 21,30.
Stjórnandi verður Páll P. Pálsson og einleikari Jónas lngimundarson píanóleikari. Fluttur
verður Píanókonsert nr. 3 í Cmoll eftir Beethoven, þættir úr
Sinfóníu nr. 5 eftir Schubert, Lyr
tek suita eftir Pál ísólfsson, dans
ar úr „Seldu brúðinni" eftir Sme
tana o.l'l.
Næstu reglulegn tónleikar Sin
fóniuhljómsveitarinnar
verða
haldnir í Háskólabíói 26. april.
Stjórnandi verður þá Uri Segal
©g einleikari André Tchaikowsky
pianóleikari.

andlitium þeirra og þegar þau
komniu að stærstu myndinni
hrópuðu þau upp yfir silg: —
Mikið svakalega er þetta stórt
og ílotit, og 'litliu kruimiiurnar
kom"u afar varlega við myndina. En þau vissu, að
þau
mátt'U það ekki, og um leið og
kennarinn sá til þeirra, var
hamn fljótur að banna þeim
að koma nokkuð vCð „listina".
Kennarinn
staldraði
smá
stiund við hverja mymd og út
skýrði hana fyrir börnunum.
Hvað sjáið þið í þessará mynd
krakkar, spurði hann og bemti
á Vorkomuna. — Váð sjáum
allt möguiiegt, álfa, dýr og.
menn og ftjÉJt af meiru, sögðu
þau. — Sjáið þ'ð þessa roynd,
saigði ein stúlkan, og horfði
huigfangin á Vormorgun í
heiði. — Hún er svo bilá og fal
leg, sagði hún. Líklega
er
frost i myndinni, sag'ði viinkona hennar, en strákur einn
sem emmig var að horfa á

Þetta eru ekki menn, þetta eru álfar.
myndina, hélt að þ a m a væri
fjúk. En ég sé iika tré hérna,
sagði hann, og benti á brúnan
blett í myndinni.
Sjáið þ!8 hérna, sagði kenn
arinn, hér teiknar
Kjarvai

(Ljósm. Mbi.: Sv. Þorm.)

menn í 'andsiagið. — Ég hef
aJdrei séð svona fólk i fjöJJun
um, hvislað þá ein bmátan að
vin'konu sdnni. Þstta er ékiú
íólk, þetta eru álíar, sivaraðú
hin þá hæon'slega. Já og þetta

— Já, þetta voru ævintýralegar myndir. — Kennarinn útskýr'.r myndirnar fyrir börnunum.

eru faiílegir álfar, sem Kjar
val var alXaf að siá. Æ, ég
veit það ektki, sjáðu hvað
þessi er grettinn. Hvað vit ð
þið um Kiarvai krakkar? —
Við vitum, að hann fæddist
1385 og við vCtuim, að hann siá
álfa all's staðar og hann var
oft með hatt. Hann málaði
mikið á ÞinigvöUum v ð foss
inn, það sagði kennarinn mér.
Börnin áttu að velja sér
eina mynd á sýningunni og
te kna i skó^anum daigiinn eft
ir. F y r r framan myndina „Af
mælisblóm" síóðu mokkrar
hnátur i hnapp, sem því mið
ur bófðu ailar vaiið sér þá
mynd. Bryndis, sem ætJaiði
sér að verða lástmálari, þegar
hún verður stór, valdi sér
n.?In leiga þessa mynd, sagði
e'n úr hópmum.
Og nú skuJum við
sjé,
hvermiig harnn tieOkinaði slkip,
sagði kennarinn og bað b ö m
in að líta á ein mynd'na. Þið
v t ð að þegar Kjarval átti að
teikna stafi í fyrsta skipt , þá
teiknaði hann
skip, sagði
kennarinn. Og börnin tyht'U
sér á tá, og störðu á myndina
með galop'nn munn nn. full á
huga og eft rtektar.
Þau
höfðu nafni'.ega aldrei komið
á málverkasýn'ngu áður, og
auk þess aidrei séð mynd eft
!r mann, sem teiknaði skip í
stað þess að skrifa bókstafi.

Skákþing íslands
hefst í dag
SKÁKÞING Islands hefst í dag í
Skákheimilinu við Grensásveg í
meistaraog
landsliðsflokki.
Keppendur í landsliðsflokki eru
12 og er töfluröðin þannig: 1.
Jónas Þorvaldsson, 2. Bragi Halldórsson, 3. Björn Sigurjónsson,
4. Freysteinn Þorbergsson, 5.
Ingvar Ásmundsson, 6. Stefán
Þormar, 7. Ólafur Magnússon, 8.
Kristján Guðmundsson, 9. Guð-

Fyrirlestur um
kjaramál
LEKTOR Walter Stervander frá
Uppsalaháskóla heldur fyrirlest
ur í boði Háskóla Islands fimmtu
daginn 12. april ki. 17,15 í Lögbergi, stofu 201. Fyr'.rlesturinn
fjallar um vinnumarkaðinn og
kjaramál og er öllum heimill að
gangur.

mundur Ágústsson, 10. Júlíus
Friðjónsson, 11. Magnús Sólmundarson og 12. Jón Torfason.
Keppendur í meistaraflokki eru
um 30 og keppni í fyrsta og öðrum flokki hefst á laugardag.

Nafn misritaðist

NAFN Gu'ðjóns Ármanns Eyjólfs
sonar, skólastjóra i Vestmanna
eyjum misritaðiist í frétt á bls.
20 í gær, þar sem skýrt var frá
fundi Húseigendafélags
Vestman.naeyja. Guðjón Ármann vax
þar rangíega kallaður Guðjón
Ármannsson og er hann beðinn
velv'rðingar á þessuim mistökum.

Týndi ljósmyndavél
ÓLÁNIÐ eltir
ljósmyndarana
okkar. Af einhverjum óskil.ianlegum orsökum hefur
þessi
myndavéi horfið úr ljósmynda
herbergi
Morgunbtaðsins
sl.
fimmtudag og þrátt fyrir ítar-

lega Ieit hefur hún ekki fundizt.
Nú má gera ráð fyrir því að
lesendur blaðsins vilji gjarnan
fá ljósmynd r eftir Ólaf K. Magn
ússon sem fyrr — svo oft hafa

þær giatt augu þeirra. Og til
þess að svo geti áfram orðið þá
er skilvis finnandi vinsamlegasit
beðinn að skila
myndavélinni,
sem er af gerðinni Broniica —
sams konar og mynd birtist hér
af. Einnig er unnt að hringja í
síma 10100 og láta vita, hvar
unnt sé að nálgast myndavélina.
Fundarlaunuim e r heitið.

