KJARVAL
Það etr ástæða til að tfagna sérstaklega nýja myndiistarMsiiniU á
Milklaíiúni. Of iengi heÆuir verið bú
ið otf illa að myndlistinni 5. þessairi
borg, en nú heíuir mikii og goð
breyitinig á orðið. Borgarstjórinn
sagði S ræðu sinni við víigsQiu hússins, að það ætti að vera staðuir, þar
sem gott vceri að koma, iþó enigin
lognmolla. Það var vel sagit. Og nú
hefuir líka verið komið í veg fyrir
brenniivínsveitingar þar. Einnig
það var góð raðstöiun.
Ef eiruhver hefur ekki sfkilið það
fyinr, (þá ætti að haifa orðið áþreifanlega rjóst niúna, hvern fjairsjóð
við eigium í Kjarvai. Og það er
þakMætisvert, að þeir einstaklimg
ar, sem elga dýrgripi eftír hann,
skuli fúsir itil iþess að lána (þá á'
opinberar sýninigar. Það verður
líika að teljast gullvægit og igleðilegt að foorigin skuli eiga svo gott
safn efitir Jóhanmes Kjarvail og að
nú skuii hægt að hafa það þarna
til sýnis.
DíMega hefði mátt hengja upp
margar áimota igöðar Kjarvalssýningar með aiilt öðrum myndum eft
ir hann. Svo imikið liggiur efitir

hann ífra Qangri stamfsævi. Hér var
ekki neitt úrval á ferðinni, enda ef
til viil óframlcvæmaniegt að tSna
einhverjaír 100 myndir úr eevistarfi
hams og segja 'þaar fortakslaiust
beztar. En eitt verðuæ 'ijóst, þegar
svo sfóf Kjarvalssýning er haldin: Andleg frjósemi hans hetfiur
verið með elndæm'um. Flestar iiststetfnur aidairnnar 'hefiur hann próf
að á sinn pensónulega hátt. Hann
er jafnvígiur á ffigúrur sem landslaig, skáidskap sem n&kvæma skrasetningu. Hann er afkvaami landsins og uim leið hefiur einangnun
hans hér orðið til þess að íBrægð
hans úti ium (heimsbygigðina er
mikilu minni en eðlilegit mætti telja.
Ekki Iþarf þó a3 Ikenna ibunguimi
okkar <um Iþað; myndlistin er mál,
sem aOis staðaæ á að skiljast. Sjálf
erum við viss lum, að Kjarvai er
ekki bara mertour brautryðjandi,
sem (kenndi okkur að meta ýmislegt
það í fari landsins, sem áður var
talið Ijótt. Við þykjumst ISka viss
um, að hann ihatfi verið einn þeirra
stórmeistaira heimsins í myndlist,
sem hlutu nJáðargáíuna í óvenju
ríkium mæli. <5S.

