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Okeypis aðgangur
Alþjóðlegi safnadagurinn er á
sunnudaginn, 8. júlí. Listasafn
Reykjavíkur býður öllum ókeypis
aðgang að fjölbreyttum og áhugaverðum sýningum. Allir sýningarsalirnir eru opnir frá 10-17 og er
leiðsögn um sýningarnar kl 15.00.
KJARVALSSTAÐIR

K - þátturinn - Málarinn fóhannes S. Kjarval.
Á sýningunni eru verk og ferill
Kjarvals skoðuð út frá hugarheimi
Kjarvals í því skyni að varpa nýju
ljósi á verk hans fyrir samtímann.
MAGMA/KVIKA Ein viðamesta
sýning sem sett hefur verið upp á
íslenskri samtímahönnun þar sem
rúmlega áttatíu hönnuðir sýna
verk sín. Sýningunni er ætlað að
varpa ljósi á mikilvægi hönnunar
í okkar nánasta umhverfi og vekja
fólk til meðvitundar um margslungnar birtingarmyndir hennar.
KVEIKJA - Opin listsmiðja
Gestum safnsins er boðið að
virkja
eigin
sköpunarkraft.
HAFNARHÚS

Errósafnið
bv
Listamaðurinn Guðmundur Guðmundsson, eða Erró, 'er með sýningu á verkum sínum sem eru ótrú-

enn í f ullum gangi
enn meiri verðlækunn

lega fjölbreytt. Til sýnis eru mörg af
lykilverkum meistara Erró.
MYOZ-RoniHorn

Ein yfirgripsmesta sýning á
verkum þessa heimskunna listamanns sem haldin hefur verið á
Norðurlöndum. Verkin á sýningunni eru valin í samvinnu við
listamanninn og er ætlað að endurspegla náið samband hennar við ísland en jafnframt að veita innsýn í
feril hennar.
D4 Daníel Karl Björnsson

Daníel Björnsson er fjórði ungi
listamaðurinn sem sýnir í sýningaröð D-salarins.
ASMUNDARSAFN

Ásmundur Sveinsson - Lögun
línunnar
Ný yfirlitssýning á verkum
Ásmundar Sveinssonar þar sem
áherslan er á óhlutbundintverk
sem listamaðurinn vann eftir
árið 1945. Lögð verður áhersla
á
abstraktverk
Ásmundar.
Þjóðsögur - Munnmœlasögur
Sýning á verkum íslenskra teiknara sem tókust á hendur það verkefni að myndskreyta þjóðsögur úr
munnlegri geymd.

Skóverslun Kringlunni 8 -12 • S: 553 2 8 8 8

Auglýsingasíminn er

510 3744

Menningarhátíö í Kópavogi
Fjölbreytt dagskrá verður í boði
við Menningartorfuna á Hálsatorgi
í Kópavogi. Þar verða haldnir tónleikar þar sem unglingahljómsveitir
munu spila fyrir gesti. Sögusýning
verður haldin í Gerðarsafni, þar
sem saga UMFl er rakin í máli og
myndum. Götuleikhús Kópavogs og
Kær-leikur verða með uppákomu.
Náttúrufræðistofa Kópavogs mun
standa fyrir keppni í jurtagreiningu. Sprell-leiktæki eru á svæðinu fyrir yngri kynslóðina. Pylsur,
gos og popp verða í boði SPK á
Hálsatorgi.

Nóg að gerast
á Sólheimum

Mikil menningarveisla verður í
allt sumar á Sólheimum. Skipulögð
dagskrá er hverja einustu helgi. Á
laugardaginn mun Verbunkostríóið halda tónleika. Þeir leika þjóðlagatónlist frá ýmsum löndum. Auk
þess verða sýningarsahr opnir með
úrvali listgripa íbúa.
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