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FIMMTUDAGUR 12. APRÍL 2001

MORGUNBLAÐIÐ

LISTIR

Tónleikar
um
páskana

Fimmtudagur
Múlinn, Húsi málarans: Ómar Einarsson og Jakob Hagedorn-Olsen. Klassískir gítarar. Kl. 21.
Skálholtskirkja: Skálholtskórinn, Sigrún Hjálmtýsdóttir,
Anna Sigríður Helgadóttir og
kammersveit. Kl. 16.
Íþróttahöllin á Akureyri:
Kristján Jóhannsson og Halla
Margrét Árnadóttir. Kl. 17.
Föstudagur
Hallgrímskirkja:
Schola
cantorum. Kl. 21.
Ísafjarðarkirkja: Sálumessa
Mozarts. Hátíðarkór Tónlistarskóla Ísafjarðar, Sinfóníuhljómsveit áhugamanna. Einsöngvararnir
Guðrún
Jónsdóttir,
Ingunn
Ósk
Sturludóttir, Snorri Wium og
Ólafur Kjartan Sigurðarson.
Kl. 20.30.
Langholtskirkja: Kór Langholtskirkju. Jóhannesarpassían e. Bach. Einsöngvarar eru
Ólöf Kolbrún Harðardóttir,
Nanna María Cortes, Þorbjörn
Rúnarsson, Eiríkur Hreinn
Helgason og Bergþór Pálsson.
Kammersveit Langholtskirkju.
Kl. 16 og kl. 20.
Mánudagur
Fríkirkjan í Reykjavík: Hlín
Pétursdóttir sópran og Kári
Þormar orgelleikari. Kl. 17.

Nýjar bækur
쎲 HLJÓÐSKRAF er nýtt námsefni í lestri eftir Rósu Eggertsdóttur. Hljóðskraf – um einfaldan
og tvöfaldan samhljóða. Hljóðskraf
– um g og k. Hljóðskraf – um b, d
og p. Námsefnið er einkum ætlað
þeim sem eiga við lestrar- og ritunarörðugleika að etja af skynrænum toga. Verkefnin reyna á
sjónskyn og heyrnarskyn; hafa að
geyma samvinnu- og einstaklingsverkefni; henta til vinnu í bekk, í
litlum hópum og með einstökum
nemendum. Verkefni eru misþung
og verkefninu fylgja lausnir. Nemendur geta fylgst með eigin framförum.
Hljóðskraf er gefið út í lausblaðamöppu og dugar hver mappa
fyrir eina bekkjarheild.
Höfundur gefur út. Teikningar
eru eftir Ingvar Guðnason. Námsefnið hefur hlotið styrk frá Kennarsambandi Íslands, Hagþenki og
Málræktarsjóði.
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Allkktiabafraósd
tundum!
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25%
hærra verð hjá

Pennanum!

7.990.HP prentduft 74A
Verð hjá Pennanum
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Furuvöllum 5, 600 Akureyri

9.990,-

Sími 550 4100

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 8 -19 • LAUGARDAGA KL. 10 -16

Dæmi um sjálfstæðan texta, ljósmynd.

Ljósmynd og texti.

MYNDLIST
Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhús
MYNDVERK
JOHN BALDESSARI
Opið föstudaga–miðvikudaga
11–18. Fimmtudaga 11–19.
Til 17. júní. Aðgangur
400 krónur í allt húsið.

KALIFORNÍSKI
myndog
textasmiðurinn John Baldessari, er
almennt lítt þekktur á Íslandi, utan
þröngs hóps listamanna á hugmyndafræðilega kantinum. Helst
listspíra er í lok sjöunda áratugarins og lungan af áttunda áratuginum námu erlendis, einkum Hollandi, svo og sporgöngumanna
þeirra. Fyrir slíka er hann nánast
goðsagnapersóna og áhrifa hans vel
merkjanleg í íslenzkri samtímalist
af þeirri gerð sem Nýlistasafnið hefur lagt áherslu á að miðla. Varð er
fram liðu stundir kennslugrein í nýlista- og seinna fjöltæknideild
Myndlista- og handíðaskóla Íslands.
Baldessari hefur þá sérstöðu, að
vera ekki sprottinn upp fullskapaður í lok sjöunda og upphafi áttunda áratugarins, eins og svo margir félagar hans og eftirkomendur,
þvert á móti hafði hann tekið út umtalsverðan þroska er blómaskeið
hugmyndafræðilegu
listarinnar
hófst, upplifði hlutina í eigin vinnu,
lærði minna um þá í skóla.
Þetta þurfa menn að hafa hugfast
við skoðun yfirlitssýningar á verkum listamannsins í Hafnarhúsinu.
Hún er ekki endurómur af því sem
verið var að gera úti í heimi á árum
áður heldur mikið til lifunin sjálf.
En vegna þess hve áhrif listamannsins og skoðanabæðra hafa verið
sýnileg í sölum Nýlistasafnsins og
raunar fleiri safna og sýningarsala á
höfuðborgarsvæðinu um árabil,
koma myndverk hans innvígðum og
áhugamönnum um núlistir engan
veginn í opna skjöldu, öllu frekar

Þreifingar
og skilaboð
eru þetta hlutir sem þeir þekkja og
hafa meðtekið. Orðnir sígildir á
söfnum, en sjást minna í listhúsum
utan þeirra sem einbeita sér að
markaðssetningu afmarkaðra hluta
núlista eins og i8 hér í borg.
Líkt og átti sér stað um flatamálverkið, geometríuna, sem öllu
ruddi út af sviðinu meðan það var
og hét, valtaði hugmyndfræðilega
listin, konzeptið, yfir önnur gildi á
áttunda áratugnum. Og svo við lítum til húsagerðarlistar var nákvæmlega sama uppi á teningnum á
blómaskeiði
hagnýtistefnunnar,
funkisstílsins, sem þoldi ekkert annað við hlið sér, þannig að þessi níðþrönga árátta er skilgetið afkvæmi
tuttugustu aldarinnar. Eins og impressjónisminn fæddi af sér postimpressjónismann í lok nítjándu
aldar, var postmódernisminn rökrétt framhald af módernismanum,
nýdada af Dada, abstrakt- expressjónisminn af expressjónismanum og
Neo Geo af geometríunni en þó með
nokkru tómarúmi á milli. Eitthvað
hafa slíkar eftirhreytur átt sér
stutta blómasögu, þó ekki alltaf eins
og skeði um nýdada er kvíslaðist í
ýmsar áttir. Annað mál að frumkvöðlarnr héldu í það heila sallarólegir áfram sínum kós fram í andlátið, líkt og ekkert hefði í skorist, ekki
um niðursoðnar og tillærðar lifanir
að ræða og fæstir þeirra voru
hrokafullir trúboðar algildra sanninda. Byggðu öllu frekar list sína á
reynsluheimi fortíðar með báða fæturna kyrfilega skorðaða í samtímanum sem var allur á hreyfingu,
með tortímandi heimstyrjöld í far-

teskinu og aðra fyrir miðbik aldarinnar. Eftir að hoskelfa nýbylgjumálverksins sem tók við af
konzeptinu í upphafi níunda áratugsins fjaraði út og halla tók undan
fæti um naumhyggjuna í lok þess tíunda, hefur hugmyndafræðilega
listin gengið í endurnýjaða lífdaga
undir ýmsum formerkjum og nú
með hátæknina sér til fulltigis. Við
höfum séð þess greinileg merki,
einkum í þá veru að stokka upp
fyrri og viðtekin gildi, hugtakið,
málverk, tekið til endurskoðunar og
það klofið í herðar niður í bókstaflegri merkingu. Hugmyndinni einni
og sér þrengt í forgrunninn, gjarnan með fulltigi annarra listgreina
svo sem leiklist og þeim sem áður
viku einungis að eyranu og kristallast iðulega í óskilgreindum hávaða.
Farið að kalla þetta málverk og
setja hljóð í grafík, þarmeð umturna
upprunalega hugtakinu sem var
mynd- sjónmennt og sjónlestur …
Ekki skal Baldessari blandað í
alla þessa þróun, en skondnir hlutir
koma í ljós þegar litið er til þess að
nafnkenndasti gjörningur hans, sem
menn eru stöðugt minntir á, var að
brenna málverk sín til ösku. Braut
allar brýr að baki og hóf ótrauður
átökin við list á hugmyndafræðilegum grunni. Vísa hér til þessa alls
fyrir þá sök, að eitt og annað sem
sjá má á sýningunni í Hafnarhúsinu
er nú sett undir hugtakið málverk
en með öðrum formerkjum þó!
Svona líkt og verk úr grjóti, viði og
stálvírum eru setti undir hugtakið
veflist og sagt útvíkkun og endurnýjun þess. Sístur manna hafna ég

Bragi Ásgeirsson

Málverkasýning
á Húsavík

Listaárið
hafið –
„Við árbakkann“

Húsavík. Morgunblaðið.

Blönduósi. Morgunblaðið.

INGIBJÖRG Heiðarsdóttir
(Íbba) hefur opnað sýningu á
leirmyndum sínum í kaffihúsinu
„Við árbakkann“ á Blönduósi.
Verk Íbbu eru myndir teiknaðar og málaðar í leir og með
bæsuðum bakgrunni.
Ingibjörg Heiðarsdóttir er
ættuð frá Vestmannaeyjum en
hefur búið á Akureyri síðastliðin 20 ár og rekið þar gallerí.
Ingibjörg hefur sótt mörg námskeið í listgrein sinni en segja
má að hún sé sjálfmenntuð í

slíkri listsköpun, er jafnvel upptendraður á stundum, en vil meina
að hér hafi verið vikið af leið og ólíkum hlutum blandað saman, held mig
við sígildu hugtökin og tel þörf
skýrari og rökréttari aðgreininga.
Og undarleg var sú árátta einstaklinga og listhópa að segja skilið við
fyrri tímaskeið, rétta einn fingur
upp til himins og telja um leið sjálfgefið að þarmeð væru þau dauð líkt
og átti sér stað um 1970. Reyndist
afdrifaríkur og hrapallegur miskilningur og hefur skilið eftir sig fjöll af
ónýtri list og ótölulegan grúa ráðavilltra listamanna er svífa í lausu
lofti…
-Námsferill John Baldessari er
langur og athyglisverður, nam málun til B.A gráðu við San Diego State
College 1949-53 og ýmsum listaskólum, söfnum og háskólum til 1955,
svo sem Kaliforníuháskóla, Berkely,
Kaliforníuháskóla, Los Angeles.
Tók að því loknu M.A. gráðu frá
fyrstnefnda skólanum 1957. Loks
1957-59 í Otiz Art instutit. Los
Angeles og Chouinard Art Instutit,
Los Angeles.
Í kjölfar þess að Baldessari upptendraðist af bókmenntum og heimspeki brenndi hann opinberlega öllum málverkum sínum 1970 og hóf
að vinna í því sem nú skilgreinist
sem fjöltækni, þ.e. ljósmyndum,
hreyfimyndum, myndböndum og
textum með bókmenntalegu ívafi.
Sitthvað af þessari athafnasemi
listamannsins getur að líta í sölum
Hafnarhússins, en hversu heillegt
yfirlit listar hans um er að ræða veit
ég ekki fullkomlega. Þótt ég hafi
lengi þekkt meira en vel til listar
hans er þetta fyrsta mikilsháttar
samsafns sem fyrir augu mín ber og
virðist stór hluti verkanna af nýrri
gerð.
Gefin hefur verið út ágæt skrá/
bók í tilefni framníngsins, sem er
samvinnuverkefni listhússins i8 og
Listasafns Reykjavíkur. Inniheldur
viðtöl greinar, tilvitnanir og vísa
fróðleiksfúsum til þeirra.

Morgunblaðið/Jón Sigurðsson

Eitt af verkum Íbbu á sýningunni Við árbakkann á Blönduósi.
leirmyndagerðinni. Ingibjörg
hefur haldið fjölda námskeiða
þar sem unnið er með leir og
trölladeig.
Einnig hefur hún leiðbeint í

kransagerð og þurrblómaskreytingum.
Sýningu Ingibjargar í kaffihúsinu Við árbakkann lýkur 30.
apríl.

NÚ stendur yfir málverkasýning
Ingvars Þorvaldssonar í Safnahúsinu á Húsavík.
Ingvar sýnir 24 olíumyndir og 23
vatnslitamyndir. Sýningin hefur verið vel sótt fram til þessa en henni
lýkur á annan í páskum.
Ingvar Þorvaldsson er fæddur á
Húsavík árið 1938, hann útskrifaðist
sem húsamálari frá Iðnskólanum í
Reykjavík árið 1962.
Ingvar sótti myndlistarnám í
Myndlistarskólann á Freyjugötu og
Myndsýn. Að öðru leyti er hann
sjálfmenntaður í myndlist.
Hann hefur haldið 36 einkasýningar víða um land ásamt fjölda samsýninga.

