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Ágrip 
 

Þessi ritgerð er unnin til BA-prófs í listfræði við Háskóla Íslands. Í ritgerðinni verður 

fjallað um Listafélag Menntaskólans í Reykjavík, stofnun þess og upphafsár, en fyrst og 

fremst myndlistarsýningar sem félagið hélt á árunum 1965-1970. Leitað verður að 

svörum við því hvers vegna sýningarnar litu fyrst dagsins ljós sem og hvers vegna 

sýningarhaldi lauk um 1970.  Þá verður þess freistað að sýna fram á mikilvægi sýninga 

Listafélagsins fyrir menningarlíf Reykjavíkur á þeim tíma sem sýningarnar voru 

haldnar.  

Í fyrsta kafla verður farið yfir stofnun og fyrstu starfsár Listafélagsins. Í öðrum 

kafla verður fjallað um myndlistarsýningar félagsins. Reynt verður að gera umfangi 

þeirra skil með hliðsjón af sýningarskrám auk þess sem skrif gagnrýnenda verða 

skoðuð. Í þriðja kafla verður lauslega fjallað um starfsemi félagsins eftir 1970 og stöðu 

félagsins í dag. 

Á sýningum þeim sem hér verða til umfjöllunar sýndi Listafélagið verk nokkurra 

fremstu og þekktustu listamanna þjóðarinnar. Það er því ljóst að nemendurnir sem 

stýrðu félaginu réðust ekki á garðinn þar sem hann var lægstur. Sýningarnar hlutu 

verðskuldaða athygli, en lítið hefur verið skrifað um sýningarnar utan dagblaðagreina 

þess tíma.  
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Inngangur 
Hér á landi heyrir það nú til undantekninga að börn fari ekki í framhaldsskóla að 

grunnskólanámi loknu. Þessu til stuðnings má benda á að tæplega 96% nemenda sem 

luku grunnskólanámi vorið 2018 innrituðust í framhaldsskóla um haustið.1 Í 

framhaldsskóla byggja nemendur ofan á þá menntun sem þeir hlutu í grunnskóla og 

undirbúa sig fyrir frekara nám í háskóla eða þá leggja stund á verknám sem undirbýr 

nemendurna fyrir störf í viðkomandi greinum. Framhaldsskólinn er þó ekki einvörðungu 

þrep á milli grunnskóla og frekara náms eða atvinnulífs í stiganum sem okkur flestum er 

gert að klífa í átt okkar að því að verða gildir samfélagsþegnar. Í framhaldsskólanum 

taka nemendur nefnilega út umtalsverðan þroska, ekki síst félagslega. Félagslíf skólans 

sem nemendur sækja getur þannig skipt miklu máli í upplifun þeirra af náminu og 

árunum sem þeir verja við skólann. Í ofanálag getur félagslífið beint nemendum í átt að 

nýjum áhugamálum eða styrkt áhuga þeirra á því sem þeim hefur áður verið hugleikið. 

Félagslíf innan veggja Menntaskólans í Reykjavík hefur lengi verið blómlegt. 

Þetta kann að einhverju leyti að helgast af því að í skólanum starfa tvö nemendafélög, 

Skólafélagið og Framtíðin. Félögin halda til að mynda hvort sína árshátíðina og í 

aðdraganda þeirra eru gjarnan fjölmargir viðburðir á dagskrá í svokölluðum 

árshátíðarvikum. Innan félaganna beggja starfa síðan fjölbreytt undirfélög sem hverfast 

sum hver um mismunandi áhugamál nemenda og standa félögin að viðburðum fyrir 

nemendur. Þá hafa nemendur um langt árabil staðið að mikilli útgáfustarfsemi í 

skólanum. 

Í þessum elsta menntaskóla landsins eru undirfélögin, eðli málsins samkvæmt, 

misgömul. Sum starfandi félög eru ekki komin á táningsárin, líkt og Femínistafélagið 

Aþena og Grænkerafélagið.2 Önnur félög eru þeim mun eldri, líkt og leikfélagið 

Herranótt sem skipar sérstakan sess í leiklistarsögu þjóðarinnar. Herranótt er þó ekki 

eina félagið í skólanum sem lætur sig menningarmál varða, því innan veggja skólans 

starfar sérstakt Listafélag sem tekið verður sérstaklega til skoðunar í þessari ritgerð. 

Markmið ritgerðarinnar er fyrst og fremst að greina annars vegar frá stofnun 

Listafélags Menntaskólans í Reykjavík og hins vegar frá myndlistarsýningum sem 

Listafélagið stóð fyrir á árunum 1965-1970 með það fyrir augum að sýna fram á 
                                                
1 Menntamálastofnun. Innritun nýnema í framhaldsskóla fyrir haustönn 2018. Sótt af 
https://mms.is/frettir/innritun-nynema-i-framhaldsskola-fyrir-haustonn-2018 þann 27. maí 2019. 
2 Ritgerðarhöfundur var á lokaári sínu við skólann þegar Femínistafélagið var stofnað skólaárið 2012-
2013. Grænkerafélagið hafði þá ekki verið stofnað. 
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mikilvægi þessara sýninga í listalífi höfuðborgarinnar. Fjallað verður stuttlega um 

hverja sýningu tímabilsins fyrir sig auk þess sem litið verður til skrifa gagnrýnenda og 

svo viðtala, bæði við listamenn og nemendur. Þar að auki verður leitast við að svara því 

hvers vegna þetta sýningarhald sem um ræðir hófst og hvers vegna það endaði. Hverri 

sýningu fylgdi í það minnsta listi yfir verk sýningarinnar og í flestum tilvikum 

sýningarskrá. Þessar sýningarskrár auk Skólablaðsins, tímarits Skólafélags 

Menntaskólans í Reykjavík, eru lykilheimildir ritgerðarinnar. Þar að auki gáfu 

áðurnefnd dagblaðaviðtöl góða innsýn inn í allt það er viðkom sýningunum og verður 

ósjaldan vitnað til þeirra. 

 
1. Stofnun Listafélags og fyrstu starfsár 

Þegar fyrrnefndar myndlistarsýningar hefjast er Listafélagið enn ungt að árum. Þegar 

fyrsta sýningin á verkum þekkts listamanns var opnuð almenningi í Casa nova voru rétt 

um 10 ár liðin frá því að stofnað hafði verið sérstakt myndlistarfélag við skólann, 

myndlistarfélagið Baldur. 
 

1.1  Myndlistarfélagið Baldur 
Í skólaskýrslu fyrir skólaárið 1955-1956 segir: „Stofnað var myndlistarfélag og nefnt 

Baldur. Á vegum þess voru fluttir fyrirlestrar um myndlist og sýndar kvikmyndir.“3 

Helsti forgöngumaður Baldurs var Jón E. Jakobsson.4 Jón greinir sjálfur svo frá í grein 

sinni í Skólablaðinu að fáeinir menntaskólanemar hafi fengið þá hugmynd að stofna 

myndlistarfélag innan veggja skólans í desember 1955. Fundur hafi verið haldinn í 

bókhlöðunni Íþöku skömmu fyrir jólaleyfið og þangað hafi mætt 20 nemendur, sem Jóni 

fannst heldur fátt miðað við að fjöldi nemenda í skólanum var þá um 500. „En þrátt fyrir 

fámenni var félagið löglega stofnað, heiti þess valið, stjórn kosin og því sett lög,“5 segir 

Jón enn fremur í grein sinni. Fyrsta samkoma félagsins var svo haldin skömmu síðar er 

Björn Th. Björnsson flutti fyrirlestur um íslenska myndlist fyrir nemendur.6 Félagið stóð 

einnig fyrir kvikmyndasýningum líkt og greint er frá í skólaskýrslu. Eftir að hafa 

                                                
3 Menntaskólinn í Reykjavík. Skýrsla Menntaskólans í Reykjavík skólaárið 1955-1956 (Reykjavík: 1956), 
48. 
4 Heimir Þorleifsson. Skólalífið í Menntaskólanum 1946-1980, IV, Saga Reykjavíkurskóla: Historia 
Scholæ Reykjavicensis (Reykjavík: Sögusjóður Menntaskólans í Reykjavík, 1984), 65.  
5 Jón Jakobsson. „Félagslíf,“ Skólablaðið 31, nr. 4 (febrúar 1956), 109-110.  
6 Heimir Þorleifsson, Skólalífið í Menntaskólanum 1946-1980, 65.  
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gagnrýnt nemendur á nýjan leik fyrir lélega mætingu, nú á kynningu Björns Th., 

tilkynnir Jón í áðurnefndri grein sinni að til standi að sýna kvikmynd Sergei Eisensteins, 

Potemkin, á sal.7 

 Þrátt fyrir kraftmikla starfsemi myndlistarfélagsins Baldurs í upphafi var lögð 

fram tillaga í Skólablaðinu í apríl 1956, örfáum mánuðum eftir að félagið var stofnað, 

þess efnis að félagið ásamt öðrum sem sinna eigi listum skuli lögð niður í þáverandi 

mynd og sameinuð í eitt allsherjar listvinafélag.8 Rökstuðningurinn er nokkuð einfaldur 

og rökréttur. Innan hvers félags, sem auk Baldurs eru bókmenntafélagið Bragi og 

tónlistarnefnd, starfi fimm nefndarmenn, „en formenn einir vinna þau störf, sem 

nauðsynleg eru til undirbúnings.“9 Þannig gæti fimm manna stjórn sameinaðs félags 

sinnt öllum þeim verkefnum sem vinna þyrfti auk þess sem þannig mætti koma í veg 

fyrir að margir viðburðir væru haldnir á sama tíma. Eða eins og greinarhöfundur orðar 

það: „En sakir þess, hversu mörg félögin eru, verður starf þeirra óþarflega ruglingslegt. 

Hvert félaganna er að bardúsa þetta upp á eigin spýtur; eina vikuna halda þau öll þrjú 

kvöldvöku, síðan sofa þau öll í mánuð.“10 Hafa skal í huga að tillagan var birt í dálknum 

„Blekslettur“ í Skólablaðinu, en sá dálkur var oft og tíðum nafnlaus og var blekinu slett 

af mismikilli alvöru í greinum sem þar birtust. 

 Myndlistarfélagið Baldur virðist þó leggjast í hálfgerðan dvala eftir fyrsta 

starfsár sitt. Skólaárið 1956-1957 kom menntamálaráðherra, Gylfi Þ. Gíslason, á fót 

listkynningu í skólum. Hann heimsótti skólann í mars ásamt skáldinu Gunnari 

Gunnarssyni sem las upp úr verkum sínum og Steingrími J. Þorsteinssyni prófessor sem 

flutti erindi um skáldið.11 Önnur slík kynning var haldin í apríl er Jakob Thorarensen 

skáld heimsótti skólann ásamt Vilhjálmi Þ. Gíslasyni útvarpsstjóra (og bróður 

menntamálaráðherra). Vilhjálmur flutti erindi um skáldið og Guðbjörg Þorbjarnardóttir 

leikkona las upp úr ljóðum Jakobs.12 Í kaflanum er viðkemur félagslífi skólans í 

skólaskýrslu ársins 1956-1957 er ekkert minnst á Baldur. Í skólaskýrslum næstu tveggja 

skólaára kemur Baldur heldur ekkert við sögu. Við lok skólaársins 1957-1958 er enn 

fremur sagt frá því í Skólablaðinu að Baldur hafi lítið afrekað, „enda aðstæður 

                                                
7 Jón Jakobsson. „Félagslíf,“ 109-110. 
8 Ólafur Jónsson. „Blekslettur,“ Skólablaðið 31, nr. 5 (apríl 1958), 135. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11Menntaskólinn í Reykjavík. Skýrsla Menntaskólans í Reykjavík skólaárið 1956-1957 (Reykjavík: 1957), 
56.  
12 Ibid. 
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erfiðar.“13 Hvaða aðstæður um er rætt skal hér ósagt látið, en í blaðinu er því haldið 

fram að einhvers konar samvinna við önnur félög gæti verið af hinu góða. Vera má að 

félagið hafi glímt við fjárskort, að minnsta kosti var mannafli ekki af skornum skammti, 

því samkvæmt embættismannatali sátu í stjórn félagsins fimm nemendur.14 

Listkynningar menntamálaráðuneytisins hafa á sér heldur bókmenntalegan blæ þessi 

árin, með þeirri undantekningu að 12. nóvember 1958 heimsótti Ásmundur Sveinsson 

menntaskólanemendur á sal skólans og sýndi nokkur módel af verkum sínum. Þá flutti 

Selma Jónsdóttir erindi um listamanninn.15 Kynningin var lofuð í Skólablaðinu og 

kallað var eftir því að meira yrði að gert til þess að fá góða listamenn til að kynna sig og 

sín verk fyrir nemendum.16 
 

1.2  Listafélagið stofnað 
 Veturinn þar á eftir, skólaárið 1959-1960, lýkur sögu myndlistarfélagsins 

Baldurs. Tillagan um eitt allsherjar listvinafélag sem lögð hafði verið fram í 

„Blekslettum“ rúmum þremur árum áður er endurvakin og nú undirrituð af 

félagsheimilisnefnd sem birtir formlega tillögu í októberhefti Skólablaðsins þess efnis. 

Þar var lagt til að stofnað yrði listafélag allra menntaskólanema sem skyldi starfa í 

fjórum deildum: bókmenntadeild, tónlistardeild, myndlistardeild og leiklistardeild. Við 

stofnun félagsins skyldu bókmenntafélagið Bragi, myndlistarfélagið Baldur og 

tónlistarnefnd lögð niður. Leiknefnd, bókasafnsnefnd og plötusafnsnefnd skyldu starfa 

áfram en vera ótengd hinu nýja listafélagi.17 Stofnun félagsins gekk ekki þrautalaust 

fyrir sig, en tókst þó á skólafundi líkt og Þráinn Eggertsson, ritstjóri Skólablaðsins, 

greindi frá í dálknum „Quid novi?“ sem var hálfgerður frétta- og slúðurdálkur 

Skólablaðsins: 

 

 

 

 

 

                                                
13 Guðni Gíslason. „Blekslettur,“ Skólablaðið 33, nr. 6 (apríl 1958), 156. 
14 Skólablaðið 33, nr. 1 (nóvember 1957). „Embættismannatal hins lærða skóla veturinn 1957-58,“ 17 
15 Menntaskólinn í Reykjavík. Skýrsla Menntaskólans í Reykjavík skólaárið 1958-1959 (Reykjavík: 
1957), 54-55. 
16 Nomenscio. „Quid novi?“ Skólablaðið 34, nr. 2 (nóvember 1958): 48 
17 Skólablaðið 35, nr. 1 (október 1959). „Kvak Félagsheimilisnefndar,“ 8-9 
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Skólafundir í vetur hafa verið hinn argasti skrípaleikur og andrúmsloftið þar eins 
og á fávitahæli (látið mig þekkja það!). Í upphafi hvers fundar hafa góðir menn 
orðið að smala nemendum á Sal, svo að messufært yrði. En þeir, sem sækja 
fundina, virðast eingöngu vera þar til að fíflast og gera sprell. Það þykir t.d. 
voðalega fyndið að reyna að fella ýmsar merkar tillögur til þess eins að skemmta 
sér og skrattanum, og er þess skemmst að minnast er óhlutvandir menn höfðu nær 
myrt Listafélagið með galgopaskap sínum. Á samkomum þessum stíga trúðar og 
loddarar í pontuna, segja skaup eitt og leggja brandara fram til samþykktar, en 
lýðurinn klappar fíflskunni lof í lofa og greiðir henni atkvæði sitt.18 

 

 Þorsteinn Gylfason minnist stofnunar Listafélagsins í bókinni Minningar úr 

Menntaskólanum í Reykjavík. Hann byrjar á að rifja upp að félagið hafi verið stofnað að 

hans frumkvæði. Þorsteinn var vissulega formaður félagsheimilisnefndar19 sem hafði 

lagt það til að eitt listafélag skyldi stofnað. Á málfundinum sjálfum hafi það svo verið 

Ómar Ragnarsson sem stakk upp á því að félagið fengi nafnið Ræna, „því að í listum 

yrði allt að vera til að mynda ljóðrænt, myndrænt eða hljómrænt og helzt allt í senn,“20 

útskýrir Þorsteinn í grein sinni. Þá var það hugmynd Ómars að stjórnir deilda félagsins 

skyldu heita ráð í Rænu og forseti þess ráðherra í Rænu. Voru tillögur Ómars felldar. 

Hann bauð sig þá fram til forseta hins nýja félags en rak hins vegar mikinn áróður fyrir 

bekkjarbróður sínum, Hannesi Hávarðarsyni, og þar með gegn sjálfum sér. „Ætlið þið 

að kjósa fífl sem forseta?“ á Ómar að hafa spurt fundargesti og átt þar við sjálfan sig.21 

Hannes náði því kjöri sem fyrsti forseti Listafélagsins og var hverri deild félagsins stýrt 

af þriggja manna stjórn.22 Segir svo frá í skólaskýrslu að listkynningar hafi verið 

haldnar vikulega frá áramótum.23  
 

1.3  Fyrstu starfsár félagsins 
Í síðasta tölublaði Skólablaðsins þennan veturinn, 1959-1960, fer Einar Már Jónsson 

yfir það sem helst bar til tíðinda í félagslífinu. Hann lýsir yfir ánægju sinni með 

starfsemi listafélagsins sem hann segir hafa „starfað með meiri blóma í vetur en 

smáfélögin gerðu öll til samans í fyrra.“24 Það eina sem Einar setur út á er áhugaleysi 

                                                
18 Þráinn Eggertsson. „Quid novi?“ Skólablaðið 35, nr. 3 (febrúar 1960), 60 
19 Skólablaðið 35, nr. 2 (nóvember 1959). „Embættismannatal hins lærða skóla veturinn ‘59-’60,“ 42-43  
20 Þorsteinn Gylfason. Minningar úr Menntaskólanum í Reykjavík, 163. 
21 Þorsteinn Gylfason. Minningar úr Menntaskólanum í Reykjavík, 163-164. 
22 Heimir Þorleifsson, Skólalífið í Menntaskólanum 1946-1980, 89. 
23 Menntaskólinn í Reykjavík. Skýrsla Menntaskólans í Reykjavík skólaárið 1959-1960 (Reykjavík: 
1960), 59.  
24 Einar Már Jónsson. „Að vori,“ Skólablaðið 35, nr. 5 (apríl 1960), 143. 
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nemenda á listkynningunum sjálfum. Undir það tekur sjálfur forseti nýstofnaðs 

Listafélags í viðtali í sama tölublaði Skólablaðsins, en hann kemst svo að orði: 
 

Áhugi á listum er sárgrætilega lítill í skólanum. Flestir vilja tala um listir og slá um 
sig með nokkrum nöfnum, en fæstir nenna að kynna sér þær. Það er ekki nóg að 
muna nöfn eins og Rembrandt, Beethoven, Dostoevsky og Ibsen. Beethoven er 
ekki frægur vegna þess að hann hét Beethoven heldur vegna verka sinna.25 

 

Það er því miður lítið til af heimildum um starfsemi Listafélagsins þetta fyrsta 

starfsár þess. Því er starfsemin að mestu á huldu fyrir utan það sem ritað er í 

skólaskýrslur og Skólablaðið. Í skólaskýrslu fyrir skólaárið 1959-1960 segir, líkt og 

áður hefur komið fram, að listkynningar hafi verið haldnar vikulega frá áramótum. En 

til viðbótar er ritað: „Meðal þeirra sem fram komu voru píanóleikararnir Ásgeir 

Beinteinsson og Rögnvaldur Sigurjónsson. Þeir phil. cand. Sveinn Einarsson og dr. 

Hallgrímur Helgason fluttu sitt erindið hvor.“26 Svo mörg voru þau orð um starfsemina 

það árið sem virðist því helst hafa höfðað til tónlistaráhugafólks innan skólans. Það 

rímar vel við skrif í Skólablaðinu. Þannig lætur ónafngreindur höfundur „Blekslettna“ 

þá skoðun sína í ljós að áherslur í starfsemi félagsins litist um of af áhuga forsetans, 

tónlistardeild félagsins sé í blóma en hinar deildir ekki.27 Félagið heldur þó 

smásagnakeppni um vorið í samvinnu við Skólablaðið. Þátttaka var lítil og þótti engin 

innsend saga nógu góð.28 Tvær sögur af þeim þremur sem bárust voru samt sem áður 

birtar í síðasta tölublaði Skólablaðsins það ár. Í blaðinu er auk þess sagt frá sýningu 

félagsins á listaverkum nemenda í Fjósinu, smárri byggingu sem liggur að baki gamla 

skólahússins. Ein myndin á sýningunni hlaut þann heiður að prýða forsíðu þessa síðasta 

tölublaðs, en það var myndin Götumynd frá London eftir Garðar Gíslason.29 

Frá og með öðru starfsári félagsins fer það að tíðkast að birta skýrslu yfir 

starfsemina í síðasta tölublaði Skólablaðsins. Við það verður heildarmynd og umfang 

starfseminnar öllu skýrari heldur en áður. Í skýrslu þáverandi forseta, Þorleifs 

Haukssonar, kemur fram að haldnar hafi verið alls 23 kynningar á starfsárinu og samtals 

hafi 35 gestir komið fram alls 39 sinnum á þessum 23 kynningum. Þá má enn fremur 

finna upptalningu á þeim sem komu fram; skáldum, leikurum, tónskáldum, söngvurum, 

                                                
25 Skólablaðið 35, nr. 5 (apríl 1960). „Ekki geðjast djöflum dans nema drukkið sé með,“ viðtal við Hannes 
Hávarðarson, forseta Listafélags, 134. 
26 Menntaskólinn í Reykjavík, Skýrsla Menntaskólans í Reykjavík skólaárið 1959-1960, 59. 
27 Pár [pseud.]. „Blekslettur,“ Skólablaðið 35, nr. 4 (mars 1960), 103 
28 Þráinn Eggertsson. „Quid novi?“ Skólablaðið 35, nr. 5 (apríl 1960), 128. 
29 Þráinn Eggertsson. „Quid novi?“, 129. 
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hljóðfæraleikurum og síðast en ekki síst listfræðingum, en þau Selma Jónsdóttir og 

Björn Th. Björnsson heimsóttu menntaskólanema á skólaárinu og Björn meira að segja í 

tvígang. Þá tóku nemendur þátt í tveimur myndlistarkynningum.30 Þar að auki hélt 

Listafélagið svokallaða listaviku sem hófst með opnun sýningar á verkum nemenda í 

Íþöku.31 Þrátt fyrir að skýrsla Listafélagsins gefi gleggri mynd af starfi félagsins en áður 

var að hafa, þá er hún satt best að segja lítið annað en upptalning. Þannig hefur til 

dæmis reynst örðugt að finna nokkuð um hvað Björn og Selma fjölluðu um í 

kynningum sínum. Í nóvemberhefti Skólablaðsins er minnst á að nemendur hafi fengið 

að hlýða á kynningu um Guðmund Thorsteinsson, Mugg, en ekki er tekið fram hver sá 

um kynninguna né heldur hvort um nemenda eða utanaðkomandi aðila hafi verið að 

ræða.32 Það má samt sem áður telja líklegt að þar hafi Björn Th. verið að verki, en hann 

sendi frá sér bók um listamanninn fyrir jólin 1960. 

Kjarninn í starfseminni er svipaður skólaárið þar á eftir. Í skýrslu þáverandi 

forseta, Garðars Gíslasonar, kemur fram að kynningar hafi verið haldnar ekki sjaldnar 

en á þriggja vikna fresti, líkt og lög félagsins kváðu um, og voru þær alls 20 það árið. 

Björn Th. Björnsson heimsótti nemendur sem og annað einvalalið sem kynnti meðal 

annars bókmenntir, tónlist og leiklist.33 Samkvæmt skýrslu Garðars var hápunktur ársins 

sýning Listafélagsins og Framtíðarinnar á Útilegumönnunum. Verkið var sett upp í 

hátíðarsal Háskóla Íslands í tilefni þess að 100 ár voru liðin frá því að Matthías 

Jochumsson, þá nemandi við skólann, samdi verkið.34 Mikill tími og mikil orka 

meðlima Listafélagsins hefur farið í sýninguna, enda var sérstakt uppgjör fyrir hana eina 

birt með skýrslu Listafélagsins í Skólablaðinu. Hvort uppfærslan hafi komið niður á 

starfsemi einstakra deilda Listafélagsins það árið skal þó ósagt látið. 

Tónninn í skýrslunni sem skrifuð er við lok fjórða starfsárs er heldur frábrugðinn 

þeim sem finna má í fyrri skýrslum. Ólafur Gíslason, þáverandi forseti, er allt að því 

hryggur þegar hann gerir grein fyrir starfsárinu því honum fannst ekki nóg hafa verið 

gert. Samtals voru haldnar 19 listkynningar. Almennt séð finnst honum kynningarnar 

hvorki hafa verið nógu góðar né nógu margar.35 Ljóst er að myndlistinni var ekki gert 

hátt undir höfði þetta árið, en engin af þessum 19 kynningum tengdust myndlist á 

                                                
30 Þorleifur Hauksson. „Skýrsla,“ Skólablaðið 36, nr. 6 (maí 1961), 188. 
31 b. „Quid novi?“ Skólablaðið 36, nr. 4 (febrúar 1961), 113. 
32 b. „Quid novi?“ Skólablaðið 36, nr. 2 (nóvember 1960), 42. 
33 Garðar Gíslason. „Eftirmáli,“ Skólablaðið 37, nr. 5 (maí 1962), 122. 
34 Menntaskólinn í Reykjavík. Skýrsla Menntaskólans í Reykjavík skólaárið 1961-1962 (Reykjavík: 
1962), bls 64-65. 
35 Ólafur Gíslason. „Skýrsla Listafélagsins,“ Skólablaðið 38, nr. 7 (maí 1963), 224. 
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nokkurn hátt.36 Eins og venja var hélt þó Listafélagið myndlistarsýningu nemenda í 

febrúar hvar sýndar voru ljósmyndir, teikningar og málverk.37 

Aukinn kraftur var í starfsemi félagsins árið þar á eftir undir stjórn Kristínar 

Gísladóttur, en þá voru haldnar 26 listkynningar. Björn Th. Björnsson kynnti dada og 

súrrealisma fyrir nemendum í janúar og í febrúar voru sýndar kvikmyndir af verkum 

listmálaranna Rousseau, Gauguin, van Gogh og Braque.38 Þá var haldin 

myndlistarsýning á verkum nemenda í listaviku í apríl.39 Þar að auki var settur á 

laggirnar leshringur sem kom saman á laugardögum og stjórnað var af Baldvini 

Halldórssyni. Þá var Benedikt Gunnarsson ráðinn til að kenna teikningu.40 Þannig 

endurvakti félagið kennslu í teikningu innan veggja skólans en teiknikennsla hafði verið 

hluti af námi við skólann á árabilinu 1877 til 1950.41 

 Svipað var uppi á teningnum skólaárið 1964-1965 er Friðrik Páll Jónsson sat við 

stjórnartaumana í Listafélaginu. Í nóvember voru sýndar kvikmyndir um myndlist, m.a. 

frá MoMA, Björn Th. Björnsson heimsótti skólann og „ræddi um Stöðu, stefnu og 

hreyfingu í myndfleti og sýndi dæmi,“42 eins og það er orðað í Skólablaðinu. Benedikt 

Gunnarsson hélt áfram teiknikennslu fyrir tilstilli Listafélagsins og í mars sýndi hann 

skuggamyndir af bæði íslenskri og erlendri myndlist og skýrði fyrir nemendum. Í sama 

mánuði fór hin árlega myndlistarsýning nemenda fram. Að þessu sinni var sýningin 

haldin í kjallara nýbyggingar skólans, Casa nova. Kjallarinn reyndist tilvalinn fyrir 

sýningar af þessu tagi og er þess sérstaklega getið í Skólaskýrslu ársins að listfræðingar 

í hópi sýningargesta álitu kjallarann vera einhvern besta sýningarstað borgarinnar.43 

 

 

 

                                                
36 Ólafur Gíslason. „Skýrsla Listafélagsins,“ 223. 
37 Ibid. 
38 Kristín Gíslasdóttir. „Pistill Listafélags menntlinga,“ Skólablaðið 39, nr. 6 (maí 1964), 169 
39 Kristín Gíslasdóttir. „Pistill Listafélags menntlinga,“ 182. 
40 Kristín Gíslasdóttir. „Pistill Listafélags menntlinga,“ 169. 
41 Heimir Þorleifsson. Nám og nemendur, I, Saga Reykjavíkurskóla: Historia Scholæ Reykjavicensis 
(Reykjavík: Sögusjóður Menntaskólans í Reykjavík, 1975), 240. 
42 Friðrik Páll Jónsson. „Pistill Listafélags menntlinga,“ Skólablaðið 40, nr. 5 (apríl 1965), 188.   
43 Menntaskólinn í Reykjavík. Skýrsla Menntaskólans í Reykjavík skólaárið 1964-1965 (Reykjavík: 
1965), 77. 
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2. Myndlistarsýningar og starfsemi áranna 1965-1970 
Kjallari Casa nova var mikil guðsgjöf fyrir Listafélagið og með tilkomu hússins færðist 

aukinn þróttur í starf þess. Það var því loks á sjöunda starfsári félagsins að fyrsta 

málverkasýningin á verkum listamanns sem ekki var nemandi við skólann leit dagsins 

ljós.  

 

2.1  Skólaárið 1965-1966  

Þessa skólaárs er minnst sem eins hins viðburðarríkasta í sögu skólans.44 Félagslífið var 

í blóma og Listafélagið stóð fyrir þremur myndlistarsýningum auk sýningar á verkum 

nemenda. Til marks um metnaðinn sem átti eftir að einkenna starf félagsins næstu árin 

var fyrsti listamaðurinn sem átti verk á sýningu Listafélagsins sjálfur Jóhannes Kjarval. 

Kjarval sem stóð þá á áttræðu hafði þá þegar verið goðsögn í Reykjavík um 

áratugaskeið og óhætt að fullyrða að hann var á þessum tíma eftirlætis listamaður 

þjóðarinnar, eins konar þjóðareign. 

 Tekin var sú ákvörðun að sýning Kjarvals skyldi hafa tiltekið þema og allar 

myndirnar vera sjávarmyndir. Sú hugmynd var trúlega komin frá Birni Th. Björnssyni, 

en Þorsteinn Helgason, forseti Listafélagsins 1965-66, rifjaði það upp í viðtali við 

ritgerðarhöfund að Björn hafi sagt eitthvað á þessa leið: „Æi, ekki eina sýningu enn með 

hrauni,“45 þegar rætt var að setja upp sýningu á verkum Kjarvals. Ef til vill var því hér 

um nýlundu að ræða, að sýna sérstaklega sjávarmyndir listamannsins. Eitt er ljóst að 

þetta viðfangsefni er merkilegt fyrir þær sakir að það voru ekki fjöllin sem komu 

Kjarval ungum til að mála, heldur skipin.46 Hér var því leitað til upprunans í listsköpun 

Kjarvals og þessu þema fylgt eftir í gegnum sköpunarsögu listamannsins. 

Þó voru ekki allar myndirnar á sýningunni af skipum. Til að mynda voru þar 

fimm myndir af hafís,47 fjórar þeirra frá frostavetrinum mikla 1917-1918, en sú fimmta 

innan við ársgömul og bar heitið Landsins forni fjandi.48 Þá var á sýningunni verkið 

Gaman að lifa, þekkt mynd í eigu Listasafns ASÍ.49 Auk þess má sjá af sýningarskrá að 

skipamyndirnar sem voru til sýnis hafa bæði verið málaðar eftir fyrirmyndum, líkt og 

                                                
44 Heimir Þorleifsson, Skólalífið í Menntaskólanum 1946-1980, 127. 
45 Viðtal höfundar við Þorstein Helgason. 
46 Halldór Kiljan Laxness. Jóhannes Sveinsson Kjarval (Reykjavík: Helgafell, 1950), 7. 
47 Listafélag Menntaskólans. Sjávarmyndir Kjarvals. Skrá yfir verk á sýningu í Casa nova 1965. 
48 „Sýna sjávarmyndir Kjarvals og fluttu leikþátt eftir hann,“ Tíminn, 19. október 1965. 
49 Ibid. 
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myndirnar Miðnætursól frá 1913 og Togari undir Engey,50 en einnig voru myndir sem 

voru fantasíur líkt og myndin Ævintýri í ævintýri.51 Elstu myndir sýningarinnar voru 

málaðar um aldamótin 1900 og yngsta verkið hafði verið málað fyrr um árið 1965. Í 

heildina voru 45 myndir til sýnis og þótti sýningin gefa gott yfirlit yfir feril hins aldna 

málara. Að minnsta kosti ritar blaðamaður Morgunblaðsins sem sótti opnuna 

eftirfarandi orð: „gefst mönnum þarna gott tækifæri til þess að sjá hvernig Kjarval hefur 

þróazt sem listmálari.“52 

 Kjarval hafði orðið áttræður tveimur dögum fyrir Kjarvalskvöldið, líkt og 

opnunarkvöldið var kallað í dagblöðum, og var honum víða sýndur heiður af því tilefni, 

til dæmis með stórri sýningu í Listamannaskálanum. Uppátæki nemendanna í 

Listafélaginu var því einn viðburður af mörgum sem haldinn var í tengslum við 

stórafmæli Kjarvals53 og var opnunarkvöldið merkilegt fyrir margra hluta sakir. 

Dagskráin hófst á því að Ólöf Magnúsdóttir las brot úr bók Kjarvals Enn grjót.54 Því 

næst ávarpaði listamaðurinn sýningargesti. Ávarp hans var stutt og hnitmiðað, en hann 

fór með ljóðlínur Steingríms Thorsteinssonar: „Frjálst er í fjallasal, fagurt í skógardal, 

heilnæmt er heiðloftið tæra.“55 Að lokum var leikþátturinn Einn þáttur fluttur í fyrsta 

sinn.56  

 Sýningin var vel sótt. Forseti Listafélagsins, Þorsteinn Helgason, fór í ítarlegt og 

áhugavert viðtal í sunnudagsblaði Tímans í kjölfar sýningarinnar. Hann segir að þrátt 

fyrir að hafa þurft að borga fyrir dýrar vátryggingar og sýningarvörslu brunavarða hafi 

sýningin komið út í gróða.57 Í viðtalinu skýrir Þorsteinn auk þess frá því hvernig 

meðlimir Listafélagsins fóru að því að útvega myndirnar á sýninguna; einfaldlega með 

því að hringja í fólk sem skráð hafði verið sem eigendur málverka í sýningarskrám.58 

Langflest voru verkin í eigu einstaklinga, þrjú þeirra voru í eigu ASÍ og eitt í eigu 

listamannsins.59 

                                                
50 Þetta verk er í dag þekkt sem Skip. Togarinn Íslendingur siglir inn á Reykjavíkurhöfn. Verkið má finna 
    á bls. 80 í bókinni Gjöfin til íslenzkrar alþýðu sem kom út sumarið 2019. 
51 Þetta verk er einnig þekkt undir nafninu Ævintýri á hafinu. Verkið má finna á bls. 365 í bókinni 
Kjarval sem kom út árið 2005 í útgáfu Nesútgáfunnar. 
52 „Á Kjarvalskvöldi í „Casanova“,“ Morgunblaðið. 19. október 1965. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Inga Huld Hákonardóttir. „Listafélag Menntaskólans,“ Tíminn Sunnudagsblað, 5. desember 1965, 1009 
58 Ibid. 
59 Listafélag Menntaskólans. Sjávarmyndir Kjarvals. Skrá yfir verk á sýningu í Casa nova 1965. 
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Að kvöldi 17. febrúar 1966 var önnur sýning vetrarins opnuð í Casa nova, 

yfirlitssýning á verkum Snorra Arinbjarnar.60 Sýningin var sú fyrsta sem haldin var eftir 

andlát Snorra og önnur yfirlitssýningin á verkum hans, en sú fyrri var haldin í 

Listamannaskálanum vorið 1952 í tilefni af fimmtugsafmæli listamannsins. Sagt er frá 

því í Tímanum að sýningin í Casa nova sé sú stærsta sem þá hafði verið haldin á verkum 

Snorra,61 en í heildina voru sýnd 65 málverk. Sú staðhæfing stangast þó á við orð 

Hjörleifs Sigurðssonar í sýningarskrá sem gefin var út í tilefni af sýningu Listafélagsins. 

Í texta sínum fer Hjörleifur mjög fögrum orðum um sýninguna sem haldin var í 

Listamannaskálanum 1952 og minnist á að á sýningunni hafi verið sýndar 82 myndir.62 

Þessi ruglingur kann að skýrast af því að á sýningunni í Listamannaskálanum var einnig 

að finna minni myndir, vatnslitamyndir og teikningar.63 

 Þrátt fyrir að hér hafi ekki verið um að ræða stærstu sýningu á verkum Snorra 

Arinbjarnar þegar tekið er tillit til fjölda verka, þá var sýningin mikill viðburður. Til 

dæmis má líta til skrifa Valtýs Péturssonar, einhvers afkastamesta og virtasta 

listgagnrýnanda þjóðarinnar á síðari hluta liðinnar aldar. Í grein sinni í Morgunblaðinu 

segir Valtýr: „ég fullyrði að þetta sé með betri sýningum sem haldnar hafi verið í 

Reykjavík fyrr og seinna.“64 Valtýr lýsir auk þess yfir ánægju sinni með framtak 

menntaskólanema. Það beri æsku landsins gott vitni að þeir skuli leggja í þá miklu 

vinnu að setja upp yfirgripsmikla yfirlitssýningu á verkum látins manns og hann bætir 

því við að þeir séu þar af leiðandi „ekki sporlatir né sokknir í bítilæði.“65 

 Líkt og áður sagði voru 65 myndir til sýnis í Casa nova. Í sýningarskrá voru 

verkin flokkuð lauslega, fyrstu fjögur verk sýningarinnar voru sett í flokkinn 

„Sjálfsmynd og bernskuverk,“ en síðustu þrjú verkin í flokkinn „Nokkur seinustu 

verk“.66 Öðrum myndum, alls tæplega sextíu, er þar af leiðandi ekki fundinn staður í 

undirflokki með tiltekið nafn. Það má ráða af sýningarskránni að verkunum hefur ekki 

verið raðað fullkomlega í krónólógíska röð. Það þýðir þó ekki að tilviljun ein hafi ráðið 

því hvernig sýningin var sett upp. Svo virðist sem um það bil helmingur verkanna sé 

                                                
60 Oddur Ólafsson. „Sýning á myndum eftir Snorra Arinbjarnar í Menntaskólanum,“ Alþýðublaðið, 18. 
febrúar 1966. 
61 KT. „Listafélag MR sýnir málverk Snorra Arinbjarnar,“ Tíminn, 19. febrúar 1966. 
62 Hjörleifur Sigurðsson og Listafélag Menntaskólans í Reykjavík. Snorri Arinbjarnar, sýningarskrá. 
63 „Myndlistarmenn heiðra Snorra Arinbjarnar með sérstakri sýningu,“ Morgunblaðið, 7. mars 1952. 
64 Valtýr Pétursson. „Sýning á verkum Snorra Arinbjarnar,“ Morgunblaðið, 22. febrúar 1966. 
65 Ibid. 
66 Hjörleifur Sigurðsson og Listafélag Menntaskólans í Reykjavík. Snorri Arinbjarnar, sýningarskrá. 
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málaður fyrir 1940 en hinn helmingurinn eftir 1940. Í blaðagrein Tímans um sýninguna 

er sagt frá útskýringum Björns Th. á uppsetningu sýningarinnar: 

 

 Þegar sýningargestir koma inn verða fyrst fyrir þeim málverk, sem málarinn 
málaði á æskuárum sínum, m.a. sjálfsmynd hans. Innst í húsakynnum sýningarinnar 
eru eldri málverk Snorra, t.d. fyrsta olíumálverkið hans, sem er frá Blönduósi. Þá 
koma málverk frá námsárum hans í Kaupmannahöfn o.fl. Að lokum eru málverk frá 
síðari tímum, en þau eru máluð í talsvert öðrum dúr. Sér í skoti eru svo síðustu 
málverk Snorra Arinbjarnar.67 
 

Þessi skipting hefur væntanlega tekið mið af því hve myndheimur Snorra tekur miklum 

breytingum á árunum í kringum seinna stríð, enda berast nýir straumar frá Evrópu á 

þeim tíma með heimkomu íslenskra listamanna.68 Snorri segir skilið við 

kreppumálverkið, hann skiptir dökkum litum út fyrir bjartari og glaðlegri liti sem saman 

mynda stóra fleti á striganum. 

Upphaflega átti Sverrir Haraldsson, sem hafði tekið við teiknikennslu 

Listafélagsins, hugmyndina að sýningunni, en aðkoma Björns að sýningunni skipti 

sköpum.69 Hann aðstoðaði bæði við uppsetningu sem og að útvega verkin á sýninguna, 

en það mun hafa verið erfitt verkefni enda verkin þá öll í einkaeigu fyrir utan verkið 

Gamli Gullfoss sem var í eigu Listasafns Íslands.70 Þá höfðu færri sýningar verið 

haldnar á myndum Snorra heldur en Kjarvals og því erfiðara verkefni að finna rétta 

eigendur fyrir óbreytta menntaskólanema. 

 En það var ekki bara Valtýr Pétursson sem var hrifinn af framtaki 

menntskælinga. Bæði Einar Bragi og Thor Vilhjálmsson rituðu afar lofsamlega um 

framtak Listafélagsins í Birting. Í grein sinni kemst Einar Bragi svo að orði: 
 

Þegar þetta er ritað, er verið að sýna 65 myndir eftir Snorra Arinbjarnar í kjallara nýja 
skólans, bezta sýningarsal borgarinnar. Maður fellur í stafi. Listasafni Íslands væri 
stórsæmd að slíku framtaki.71 

 

Að ritstjóri Birtings skuli líkja sýningarhaldi Listafélagsins við starfsemi Listasafns 

Íslands er skýr staðfesting á því hversu gott og öflugt starf var unnið af Listafélaginu á 

þessum árum og hve sýningarnar þóttu í raun og veru merkilegar. 

                                                
67 KT. „Listafélag MR sýnir málverk Snorra Arinbjarnar,“ Tíminn, 19. febrúar 1966 
68 Kristín G. Guðnadóttir. „Máttur litarins og spegill tímans,“ 16. 
69 „Stærsta sýning á verkum Snorra Arinbjarnar,“ Morgunblaðið, 20. febrúar 1966. 
70 Ibid. 
71 Einar Bragi. „Af skornum skammti,“ Birtingur 12, nr. 1-3 (1966), 92. 
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 En Listafélagið hafði ekki enn lokið sýningarhaldi þetta skólaárið, því í júní 1966 

var opnuð sýning á verkum Sverris Haraldssonar. Sýnd voru ný málverk, alls 21 talsins, 

og 14 teikningar auk tréskúlptúra.72 Teikningarnar voru í einkaeigu en málverkin voru til 

sölu. Samkvæmt sýningarskrá var aðdragandi sýningarinnar sá að meðlimir 

Listafélagsins höfðu frétt að Sverrir hygðist halda einkasýningu. Fóru þeir þá þess á leit 

við hann að fá að halda sýninguna.73 Sverrir hafði kennt teikningu á vegum 

Listafélagsins í skólanum og því hafa meðlimir félagsins og Sverrir þekkst ágætlega.  

 Þetta var í fyrsta sinn sem Listafélagið setti upp sýningu á nýjum málverkum 

þekkts listamanns. Sýningin markaði líka tímamót fyrir Sverri sem listamann, því hann 

hafði fram að þessari sýningu tileinkað sér óhlutbundið myndmál, en kjarninn í þessari 

sýningu voru landslagsmyndir hans úr Sogamýri.74 Jafnvel var talað um að myndlist 

Sverris hefði gjörbreyst frá fyrri sýningum.75 Það er óhætt að segja að um merkilega 

sýningu hafi verið að ræða því þarna hafði Sverrir endurnýjað myndmál sitt með 

afgerandi hætti. Þáttur Listafélagsins í þessari tilteknu sýningu er þó vafalaust ekki jafn 

veigamikill og í fyrri sýningum því eins og áður kom fram hafði Sverrir ráðgert að halda 

einkasýningu. En það má færa rök fyrir því að það hafi verið Sverri til happs að hafa 

haft jafn greiðan aðgang að Listafélaginu og raun ber vitni, og þá ekki síst vegna þess 

hve góður sýningarsalur Casa nova þótti vera á sínum tíma. 

 En starfsemi Listafélagsins var ekki bundin við þessar þrjár sýningar. 

Kvikmyndaklúbbur félagsins, sem Þorsteinn Helgason hafði stofnað,76 starfaði af 

miklum þrótti. Sýndar voru um 30 kvikmyndir í hinum ýmsu kvikmyndahúsum.77 

Þrennir tónleikar voru haldnir á sal og bókmennta- og leiklistarkynningar haldnar á sal 

eða í Íþöku. Á einni slíkri kynningu var leikritið Straumrof flutt í samlestri á sal að 

Nóbelsskáldinu viðstöddu sem ávarpaði nemendur fyrir flutning verksins.78 Hin árlega 

myndlistarsýning nemenda var haldin í mars79 og svo gaf Listafélagið út ljóðabókina 

Menntaskólaljóð, en í henni birtust ljóð nemenda sem síðar áttu eftir að verða 

nafntogaðir höfundar, meðal annars ljóð þeirra Sigurðar Pálssonar, Péturs Gunnarssonar 

og Þórarins Eldjárn.80 Auk þess stóð listafélagið fyrir teiknikennslu og leshring í umsjón 

                                                
72 Listafélag Menntaskólans í Reykjavík. Sýning Sverris Haraldssonar. Júní 1966. Myndaskrá. 
73 Listafélag Menntaskólans í Reykjavík og Oddur Björnsson. Sverrir Haraldsson, sýningarskrá.  
74 „Orðinn leiður á flatarmálsfræði,“ Morgunblaðið, 12. júní 1966. 
75 „„Stemningar úr Sogamýrinni“,“ Morgunblaðið, 11. júní 1966. 
76 Viðtal höfundar við Þorstein Helgason, 15. apríl 2019. 
77 Þorsteinn Helgason. „Skýrsla Listafélagsins,“ Skólablaðið 41, nr. 5 (apríl 1966), 205. 
78 Heimir Þorleifsson, Skólalífið í Menntaskólanum 1946-1980, 129. 
79 Þorsteinn Helgason. „Skýrsla Listafélagsins,“ 206. 
80 Heimir Þorleifsson, Skólalífið í Menntaskólanum 1946-1980, 129. 
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Baldvins Halldórssonar eins og árin þar á undan, en teiknikennslan var nú í höndum 

Sverris Haraldssonar, líkt og áður hefur komið fram. Þar að auki starfaði kór 

Listafélagsins en stjórnandi hans var dr. Hallgrímur Helgason.81 Það er því ekki 

ofsögum sagt að starfsárið hafi verið æði viðburðaríkt. 

 

2.2  Skólaárið 1966-1967  

Samkvæmt skýrslu Listafélagsins fyrir árið 1966-1967, sem birt var í fyrsta hefti 

Skólablaðsins skólaárið þar á eftir, var áðurnefnd sýning Sverris Haraldssonar fyrsti 

viðburður þess starfsárs.82 Þar sem sú sýning rataði í skýrslu stjórnar Listafélagsins árið 

áður, þá reyndar fyrirhuguð, og sýningarinnar er getið í yfirliti yfir viðburði skólaársins 

1965-1966 í Sögu Reykjavíkurskóla fær hún að vera með í kaflanum um það ár innan 

þessarar ritgerðar. 

 Fyrsta sýning skólaársins 1966-1967 sem verður til umfjöllunar hér er því 

höggmyndasýningin Í nýju ljósi sem stóð frá 18. febrúar til 4. mars 1967. Í skilgreiningu 

sinni á sýningunni og verkunum í sýningarskrá eru meðlimir Listafélagsins reyndar 

tvístígandi og þá sérstaklega með tilliti til orðsins „höggmynd“. Að þeirra mati var sú 

hefð komin á „að kalla allt höggmyndir, sem unnið er í þremur víddum.“83 Í textanum 

kemur ennfremur fram að aðeins ein „raunveruleg“ höggmynd sé á sýningunni, verkið 

Kötturinn og dýrið, höggmynd úr grágrýti eftir Sigurjón Ólafsson. Hin verkin væru þar 

með ekki höggmyndir í orðsins fyllstu merkingu, enda ekki hoggin. Ef til vill stafar 

tregða Listafélagsmeðlima til að nota orðið „skúlptúr“, sem í dag er allajafna notað um 

hvers kyns höggmyndir, af því að innan veggja Menntaskólans hefur ætíð ríkt 

íhaldssemi í íslenskukennslu. Hún kann að vera á undanhaldi en ljóst er að hún var til 

staðar þá.84 

Auk Sigurjóns áttu listamennirnir Ásmundur Sveinsson, Guðmundur Elíasson, 

Jón Gunnar Árnason, Nína Sæmundsson og Ólöf Pálsdóttir verk á sýningunni. Verk 

Guðmundar og Jóns Gunnars voru til sölu, en annarra ekki. Titill sýningarinnar vísar til 

þess að skúlptúrarnir voru lýstir upp með ljóskösturum og var fagmaður í þeim efnum 

fenginn til að sjá til þess að allt væri rétt sett upp, Kristinn Daníelsson, sem var 

                                                
81 Þorsteinn Helgason. „Skýrsla Listafélagsins,“ 206. 
82 Stefán Örn Stefánsson. „Skýrsla Listafélagsins,“ Skólablaðið 43, nr. 1 (október 1967), 24 
83 Listafélag Menntaskólans í Reykjavík. Höggmyndasýning Listafélags Menntaskólans, sýningarskrá. 
84 Sigurður Pálsson sem var nemandi við skólann 1963-1967, lýsir kennslunni í bók sinni Táningabók frá 
árinu 2014, nánar tiltekið á blaðsíðum 59-62 í kaflanum „Þriðji bekkur MR.“ 
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ljósameistari Þjóðleikhússins.85  Alls var 21 skúlptúr til sýnis inni í Casa nova, en 

Kötturinn og dýrið var utandyra86 og því var þetta í fyrsta sinn sem sýning 

Listafélagsins teygði sig út undir bert loft. En það var ekki eina nýjungin í tengslum við 

höggmyndasýninguna. Stóru tíðindin voru þau að sýningin var fyrsta samsýning 

myndhöggvara sem haldin var hér á landi.87 

Bragi Ásgeirsson fór fögrum orðum um sýninguna í gagnrýni sinni í 

Morgunblaðinu, sem hann hóf á löngum inngangi um listaverk í almannarými og 

mikilvægi þeirra.88 Hann hvatti auk þess hvern þann sem áhuga hefði á höggmyndalist 

til að skoða sýninguna. Endaði hann gagnrýni sína á hvatningu til áhugafólks: „Með því 

að koma, styrkir það einhverja jákvæðustu viðleitni til myndlistakynningar, sem hér 

hefur komið fram.“89 

Meðlimum Listafélagsins fannst höggmyndin sem miðill ekki hafa fengið 

nægilegt rými í sýningarhaldi, höggmyndir hafi fram að þessu einungis verið „notaðar 

sem n.k. fylliefni á myndlistarsýningum.“90 Það er kannski full djúpt í árinni tekið að 

kalla texta sýningarskrárinnar stefnuyfirlýsingu, en textinn og sýningin sjálf voru að 

minnsta kosti stuðningsyfirlýsing við höggmyndalistina, svo mikið er víst. Í þessu 

samhengi er forvitnilegt að skoða útisýningarnar á Skólavörðuholti og aðdraganda 

þeirra. 

 Sama dag og sýning Listafélagsins var opnuð, þann 18. febrúar 1967, leggur 

Ásmundur Sveinsson það til á fundi í skólafélagi Myndlistarskólans í Reykjavík að 

haldin verði útisýning á höggmyndum á Skólavörðuholti.91 Hugmyndin hafði blundað í 

Ásmundi og reyndar einnig þeim Jóni Gunnari Árnasyni og Ragnari Kjartanssyni frá 

árinu 1961 er Vindhörpu Dieters Roth var komið fyrir við Ásmundarsal.92 Þar af 

leiðandi er hugmyndin að útisýningu ekki sprottin upp úr höggmyndasýningu 

Listafélagsins, en sýningin hlýtur að hafa ýtt við Ásmundi. Í blaðaviðtali sem birt er á 

opnunardegi sýningarinnar í Casa nova, sama dag og tillaga hans er borin upp, segir 

Ásmundur um sýningu Listafélagsins: 

  

                                                
85 GÞE. „Höggmyndasýning í Menntaskólanum,“ Tíminn, 18. febrúar 1967. 
86 Listafélag Menntaskólans í Reykjavík. Höggmyndasýning Listafélags Menntaskólans, sýningarskrá. 
87 mf. „Menntaskólanemar sýna höggmyndir,“  Morgunblaðið, 18. febrúar 1967. 
88 Bragi Ásgeirsson. „Leikur ljóss og efnis,“ Morgunblaðið, 25. febrúar 1967. 
89 Ibid. 
90 Listafélag Menntaskólans í Reykjavík. Höggmyndasýning Listafélags Menntaskólans, sýningarskrá. 
91 Inga S. Ragnarsdóttir og Kristín G. Guðnadóttir. Útisýningarnar á Skólavörðuholti 1967-1972, 42 & 
47. 
92 Inga S. Ragnarsdóttir og Kristín G. Guðnadóttir. Útisýningarnar á Skólavörðuholti 1967-1972, 47. 
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Ég hef reglulega gaman af því að unga fólkið skuli hafa komið þessari sýningu upp 
og eiginlega hef ég alltaf beðið eftir því að einhverjir færu að intressera sig fyrir 
höggmyndalist því að það veður allt út í málverkum. Eiginlega eru allir drepnir sem 
fara út í höggmyndalist.93 

 

Ef til vill hefur sýning Listafélagsins, líkt og áður hefur komið fram, þannig styrkt 

Ásmund í þeirri trú að hægt væri að halda útisýningu og hann afráðið að bera upp 

tillögu þess efnis. Tillaga Ásmundar var einhljóma samþykkt á skólafundi 

Myndlistarskólans og fyrsta útisýningin á Skólavörðuholti leit dagsins ljós um hálfu ári 

síðar.94 Í ljósi þess anda sem ríkjandi var á þessum tíma, hugmynda og hugsjóna ’68 

kynslóðarinnar og þeirra öru breytinga sem voru að verða á myndlistinni, er ljóst að 

sýningarnar á Skólavörðuholti áttu tilveru sína ekki að þakka höggmyndasýningu 

Listafélagsins. En jafn augljóst er að það var ekki tilviljun ein sem réð því að Ásmundur 

bar upp sína tillögu þennan tiltekna dag.  

Önnur sýning Listafélagsins þennan vetur leit dagsins ljós í Casa nova í mars 

1967, sýning á listaverkum barna. Á sýningunni, sem bar einfaldlega heitið Barnalist, 

voru sýnd um 100 verk eftir börn á aldrinum sex til þrettán ára.95 Börnin komu úr 

Mýrarhúsaskóla, Myndlistarskóla Reykjavíkur á Freyjugötu, æfingadeild 

Kennaraskólans og Handíða- og myndlistarskólanum.96 Blaðamaður Morgunblaðsins 

vekur athygli á því að hér sé um nýtt og sérstakt verkefni að ræða og að þessu 

viðfangsefni hafi lítill gaumur verið gefinn fram að þessu.97,98 

Þetta skólaár var unnið metnaðarfullt starf í öllum deildum listafélagsins líkt og 

skýrsla félagsins í Skólablaðinu vitnar um: bókmennta- og leiklistarkynningar, tónleikar 

bæði á sal og í Fríkirkjunni, skólaskáldavökur og svo sýndi kvikmyndaklúbburinn fjölda 

kvikmynda í Gamla bíói. Listavika var haldin venju samkvæmt í apríl og lauk henni 

með nemendasýningu, en í þetta sinn voru sýndar teikningar, málverk, skartgripir, 

skúlptúr og ljósmyndir eftir alls 25 nemendur.99 

Af skýrslu Listafélagsins sést samt sem áður að þetta árið voru engar kynningar 

á myndlist haldnar. Á þetta bendir Ólafur Kvaran í grein sinni „Myndlist – listkynning“ 

                                                
93 mf. „Menntaskólanemar sýna höggmyndir,“ 18. febrúar 1967. 
94 Inga S. Ragnarsdóttir og Kristín G. Guðnadóttir. Útisýningarnar á Skólavörðuholti 1967-1972, 47. 
95 „Sýning á barnateinkningum í Menntaskólanum í Rvík,“ Þjóðviljinn, 23. mars 1967. 
96 „Listafélag M.R. kynnir ,Barnalist’,“ Morgunblaðið, 23. mars 1967. 
97 Ibid. 
98 Nú á dögum er staðan önnur og meðal annars er árlega haldin svokölluð Barnamenningarhátíð, en 
henni fylgja iðulega sýningar á myndlist barna auk margra menningartengdra viðburða sem sérstaklega 
eru hugsaðir fyrir börn. 
99 Stefán Örn Stefánsson. „Skýrsla Listafélagsins,“ 24-25. 
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í Skólablaðinu. Í grein sinni stiklar Ólafur á stóru í ágripi sínu af íslenskri listasögu, 

hann minnist gömlu meistaranna, fyrst Þórarins B. og síðan þeirra Ásgríms Jónssonar, 

Kjarvals og Jóns Stefánssonar. Svo ritar hann um þá þrjá menn sem næstir koma, menn, 

sem að mati Ólafs, höfðu hvað helst lagt grunninn að íslenskri nútímamyndlist. Þetta 

voru þeir Snorri Arinbjarnar, Svavar Guðnason og Þorvaldur Skúlason.100 Greinin er 

athyglisverð í því ljósi að Ólafur varð formaður myndlistardeildar Listafélagsins 

skólaárið eftir að þetta er ritað,101 en fyrsta sýning Listafélagsins það skólaár var einmitt 

á verkum Þorvalds. Árið þar á eftir er Ólaf ekki að finna í embættismannatali, en stærsta 

sýning þess árs var sýning á verkum Svavars Guðnasonar. Listafélagið hafði, eins og 

hér hefur verið fjallað um, sett upp sýningu á verkum Snorra. Nánar verður vikið að 

sýningum Þorvalds og Svavars hér á eftir.  

Ólafur setur í grein sinni einnig fram tillögur um hvað megi gera til að efla starf 

myndlistardeildar og vinna þar með bug á áðurnefndum skorti á listkynningum. 

Megintillagan í grein hans snýr að kynningum á myndlist, bæði erlendri og innlendri. 

Að mati Ólafs ætti Listafélagið að fá fagmann til þess að halda fyrirlestra og sýna 

litskuggamyndir til að kynna myndlist fyrir nemendum.102 Þáverandi forseti, Stefán Örn 

Stefánsson, svarar þessu í næsta tölublaði og bendir réttilega á að þetta hafi verið reynt, 

en „lítil þátttaka lagði fyrirtækið í gröfina.“103  

 

2.3  Skólaárið 1967-1968  

Líkt og fram kom í síðasta kafla sat Ólafur Kvaran í sæti formanns myndlistardeildar 

Listafélagsins veturinn 1967-1968. Hann virðist hafa tekið hlutverkið alvarlega, því 

strax í ágúst birtist við hann viðtal í dálknum „Ungt fólk“ sem var fastur liður í 

fimmtudagsblaði Morgunblaðsins. Í viðtalinu kemur fram að margt standi til á komandi 

vetri hjá Listafélaginu. Þá þegar var búið að ákveða að fyrsta sýning vetrarins yrði á 

verkum Þorvalds Skúlasonar. Nemendasýningin yrði vitanlega á sínum stað á 

vormisseri, en líkur voru á að þriðja sýningin yrði heldur frábrugðin þeim sem áður 

höfðu verið haldnar, yfirlitssýning á pólskri nútímalist.104 Af henni varð þó ekki. Ólafur 

greindi einnig frá því að Björn Th. Björnsson myndi halda fyrirlestra um íslenska og 

                                                
100 Ólafur Kvaran. „Myndlist — Listkynning,“ Skólablaðið 42, nr 6 (febrúar 1967), 197. 
101 Skólablaðið 43, nr. 1 (október 1967), „Embættismannatal 1967-1968,“ 12. 
102 Ólafur Kvaran. „Myndlist — Listkynning,“ 197. 
103 Stefán Örn Stefánsson. „Ritdómur,“ Skólablaðið 42, nr. 7 (mars 1967), 242 & 260. 
104 Hrafn Gunnlaugsson. „Orð geta ekki breytt gildi listaverks,“ Morgunblaðið, 18. ágúst 1967. 
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erlenda myndlist. Aðspurður um kennslu í listasögu í Menntaskólanum sagði Ólafur 

hana vera lélega og gerir í kjölfarið grein fyrir henni með þessum hætti: 
 

Það litla sem vikið er að listum í kennslubókum Menntaskólans er m.a. í 
mannkynssögu Ólafs Hannessonar, Nýja öldin, sem kennd er í 6. bekk skólans. 
Bókarhöfundur segir þar m.a. um Gericault: „Gericault málaði einkum tryllta hesta 
og hafrót. Hann féll af baki ólmum hesti og beið bana.“ Um franska málarann 
Degas segir orðrétt: „Degas fékkst við að mála ljótt og vanskapað fólk.“105 

 

Ólafi fannst þar af leiðandi að eitt af hlutverkum Listafélagsins ætti að vera að 

fylla upp í það skarð sem væri til staðar í listasögukennslu við skólann og bætti því við 

að réttast væri að kanna hvort ekki væri grundvöllur fyrir því að hefja kennslu í faginu 

við skólann.106 Úr því varð ekki bætt fyrr en um aldarfjórðungi síðar þegar kennsla í 

listasögu sem valgrein hófst, skólaárið 1991-1992.107 

 Í fyrsta hefti Skólablaðsins þennan vetur sendi Listafélagið frá sér yfirlit um 

væntanlega viðburði félagsins. Mesta plássið fékk auglýsing myndlistardeildar á 

teikninámskeiðum vetrarins. Nú var kominn nýr kennari í brúna, í stað Sverris 

Haraldssonar skyldi Hörður Ágústsson sjá um námskeiðin sem færu fram á 

mánudagskvöldum í Casa nova. Þá tilkynnti myndlistardeild einnig að mánaðarlega 

yrðu haldnir fyrirlestrar um myndlist sem væru í höndum Björns Th. Björnssonar. Loks 

var sagt frá fyrirhugaðri sýningu á verkum Þorvalds Skúlasonar sem opnuð yrði þann 

21. október, nemendasýning yrði haldin eftir áramót en allt væri óráðið um þriðju 

sýninguna.108 

  Sýning Þorvalds Skúlasonar var svo opnuð á tilsettum tíma, þann 21. október 

1967 í Casa nova. Menntamálaráðherra, Gylfi Þ. Gíslason, hélt ræðu. Í fyrri hluta 

hennar dáðist hann að hugkvæmni og dug nemendanna í Listafélaginu, hvorki hefði 

honum né skólafélögum hans dottið í hug að efna til slíkra listkynninga. Lofið í þeirra 

garð endar Gylfi með orðunum: „En það er ánægjulegt að sjá enn eitt dæmi þess, hversu 

rangt það er, að heimurinn fari versnandi og mannfólkinu hnignandi.“109 

                                                
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 Menntaskólinn í Reykjavík. Skýrsla Menntaskólans í Reykjavík skólaárið 1991-1992 (Reykjavík: 
1992), 34. 
108 Baldur Hafstað. „Þula Listafélagsins,“ Skólablaðið 43, nr. 1 (október 1967), 8. 
109 Gylfi Þ. Gíslason. „Hann hefur breytt veruleikanum, sýnt okkur lífið í nýju ljósi,“ í Minni um nokkra 
íslenska listamenn, 127. 
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Á sýningunni sem var kölluð yfirlitssýning voru sýnd 39 verk, máluð á árunum 

1941-1967.110 14 verkanna voru í eigu listamannsins, en önnur í einkaeigu, stærstur 

hluti í eigu Sverris Sigurðssonar, sem kenndur var við Sjóklæðagerðina, og Ingibjargar 

Guðmundsdóttur. Hvorki var minnst á það í sýningarskrá né í umfjöllun dagblaða að 

verkin í eigu Þorvalds væru til sölu, enda um yfirlitssýningu að ræða. 

 Með hliðsjón af sýningarskrá má sjá að sýningin hefur gefið ágætt yfirlit yfir 

myndlist Þorvalds á þeim tíma sem verkin spanna, þ.e. rúmum aldarfjórðungi á undan 

sýningunni. Þannig eru elstu myndir sýningarinnar að mestu fígúratífar, því næst 

„komposition“ myndir fimmta áratugarins, svo strangflatarabstraktið og loks enn ein 

nálgunin við hið óhlutbundna; hinar svífandi myndir Þorvalds sem hann hefst handa við 

að mála í blálok sjötta áratugarins og einkenna listsköpun hans allan þann sjöunda. En 

það er ekki þar með sagt að um góða, eða öllu heldur heildstæða, yfirlitssýningu sé að 

ræða. Þorvaldur tók í fyrsta sinn þátt í samsýningu í maí árið 1927111 og innan við ári 

síðar hafði hans fyrsta einkasýning verið haldin í Reykjavík.112 Af þessu sést að á 

yfirlitssýningunni í Casa nova var ekki eitt verk að finna sem málað hafði verið á 

þessum 14 árum af ferli Þorvalds. Eðli málsins samkvæmt tekur listamaður út mikinn 

þroska á fyrstu starfsárum sínum, svo ekki sé talað um á fyrstu 14 árunum. Ljóst er að 

mikil gerjun á sér stað í listsköpun Þorvalds á þessum 14 árum.  

 Engu að síður var Valtýr Pétursson enn á ný ánægður með framtak 

menntaskólanema sam hann kallaði reyndar „nokkurs konar yfirlitssýningu.“113 Af 

framangreindu má ráða að það voru ef til vill orð að sönnu hjá Valtý. Hann segir auk 

þess að þrátt fyrir að „um takmarkað yfirlit“114 sé að ræða þá sé sýningin vel til þess 

fallin að skoða framþróun í list Þorvalds á þeim árum sem sýningin spannar. Þó svo 

hann tali um takmarkað yfirlit er hvergi að finna neikvæðan tón í gagnrýni Valtýs og í 

lokaorðum greinarinnar segir hann meðal annars: „Það er ánægjulegt að sjá þá alúð, sem 

þetta unga fólk sýnir myndlist, og það er virðingarverð framtak[s]semi að ráðast í slíkar 

framkvæmdir.“115 

 Sýningin var vel sótt af almenningi og var hún meira að segja framlengd, þó ekki 

nema um einn dag, í stað þess að standa til 1. nóvember varð 2. nóvember að síðasta 

                                                
110 Hjörleifur Sigurðsson og Listafélag Menntaskólans í Reykjavík. Þorvaldur Skúlason, sýningarskrá 
111 Björn Th. Björnsson. Þorvaldur Skúlason: brautryðjandi íslenzkrar samtímalistar, 17. 
112 Björn Th. Björnsson. Þorvaldur Skúlason: brautryðjandi íslenzkrar samtímalistar, 18. 
113 Valtýr Pétursson. „Sýning Þorvalds Skúlasonar í MR,“ Morgunblaðið, 26. október 1967. 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
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sýningardegi.116 Sagt var frá því í Þjóðviljanum degi fyrir áætluð sýningarlok að hátt á 

annað þúsund gesta hefðu lagt leið sína í Casa nova til að skoða sýninguna.117 Það 

virðist hins vegar ekki hafa ríkt sami áhugi hjá nemendum við skólann. Hallgrímur B. 

Geirsson, sem þá var forseti Framtíðarinnar,118 sá sig að minnsta kosti knúinn til þess að 

gagnrýna samnemendur sína fyrir lélega mætingu, sem honum þótti furðuleg.119 

 Næsta sýning vetrarins opnaði þann 17. febrúar 1968 og stóð til 3. mars.120 Nú 

var röðin komin að Jóhanni Briem og var sýningin fyrsta yfirlitssýningin á verkum 

hans.121 Samtals voru sýnd 44 málverk frá árunum 1934 til 1967. Fyrsta einkasýning 

Jóhanns var haldin í Góðtemplarahúsinu árið 1934122 og þar af leiðandi náði þessi 

yfirlitssýning Listafélagsins að spanna allan hans feril. Síðustu tíu árunum á ferli 

Jóhanns fram að sýningunni voru þó aðallega gerð skil. Þannig var fjórðungur 

myndanna málaður fyrir 1958 og því mætti segja að heildaryfirlitið hafi verið heldur 

gloppótt. Þó má benda á að í svo til öllum blaðagreinum sem segja frá opnun 

sýningarinnar kom það sérstaklega fram að áhersla hafi verið lögð á síðustu tíu til 

fimmtán árin á ferli Jóhanns. 

 Ef litið er til greina sem skrifaðar voru um sýninguna sést að hún hefur verið vel 

heppnuð. Valtýr Pétursson ritar til að mynda afar lofsamlega um sýninguna. Hann 

byrjar á að rifja upp síðustu sýningu Jóhanns þar á undan sem haldin hafði verið í 

Bogasal Þjóðminjasafnsins. Valtýr hafði ekki verið ánægður með þá sýningu sökum 

þess að salurinn var ekki nógu stór, en nú var annað uppi á teningnum, enda Casa nova 

besti sýningarstaður borgarinnar að mati Valtýs: 
 

Ég fæ ekki betur séð en að þessi sýning bókstaflega marki tímamót í ferli Jóhanns 
Briem, þ.e.a.s., nú gefst fyrst tækifæri til að gera sér ljóst, hve einstakur og 
merkilegur listamaður hann raunverulega er.123 

 

 Eftir að hafa farið yfir sýninguna og mært list Jóhanns í gagnrýni sinni beinir 

Valtýr sjónum sínum aftur að Listafélaginu og meðlimum þess. Hann fagnar því meðal 

annars að sýningar menntaskólanema séu orðinn fastur liður í menningarlífi borgarinnar 

og segir um starfsemi félagsins: „Jafnvel má með sanni segja að þeir séu að slá út 
                                                
116 „Sýningu Þorvalds framlengt,“ Morgunblaðið, 2. nóvember 1967. 
117 „Hátt á annað þús. hafa séð sýningu Þorvaldar,“ Þjóðviljinn, 31. október 1967. 
118 Skólablaðið 43, nr. 1 (október 1967), „Embættismannatal 1967-1968,“ 12. 
119 Hallgrímur Geirsson. „Ritdómur,“ Skólablaðið 43, nr. 3 (desember 1967), 86. 
120 Baldur Hafstað. „Skýrsla Listafélagsins 1967-1968,“ Skólablaðið 43, nr 5 (apríl 1968), 166. 
121 Halldór Björn Runólfsson. Jóhann Briem, 42. 
122 Ibid. 
123 Valtýr Pétursson. „Sýning Jóhanns Briem í Menntaskólanum,“ Morgunblaðið, 24. febrúar 1968. 
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stofnanir eins og Listasafn Íslands.“124 Slík orð frá Valtý Péturssyni hafa svo sannarlega 

verið rós í hnappagat þeirra sem að listafélaginu stóðu. 

 Valtýr var ekki einn um að lýsa yfir hrifningu sinni. Ritari „Kjallara“ 

Alþýðublaðsins tekur í sama streng og Valtýr, en greinarhöfundur segir að þetta sé ekki í 

fyrsta sinn sem menntaskólanemar slái öðrum við í sýningarhaldi, öðrum sem hafi það 

hlutverk að halda myndlistarsýningar: 

 
Fyrsta sýning félagsins, haldin í tilefni af áttræðisafmæli Kjarvals, bar af öðrum 
sýningum af því tilefni, bæði Listasafns ríkisins og afmælissýningu nokkurra 
aðdáenda listamannsins á sumum stærstu og íburðarmestu verkum hans sem þá var 
haldin í Listamannaskálanum.125 

 

Þá minnist greinarhöfundur einnig á sýningu á verkum Þorvalds Skúlasonar og 

yfirlitssýningu Snorra Arinbjarnar, sem hann telur áreiðanlega hafa orðið til þess að 

vekja verðskuldaða athygli á verkum Snorra og bætir við: „raunar fyrsta tækifæri 

almennings til að gera sér grein fyrir list hans í samhengi.“126 Þar að auki segir 

greinarhöfundur að Listafélagið hafi yfir besta sýningarstað borgarinnar að ráða, Casa 

nova. 

 Í tilefni af sýningunni birtist langt viðtal við Jóhann Briem í Morgunblaðinu þar 

sem hann sagði yfirlitssýninguna algjörlega vera að frumkvæði menntaskólanema. „Þeir 

lögðu mikla vinnu í að koma henni upp. Allar myndirnar voru í einstaklingseigu og 

þegar til kom, voru eigendurnir nærri því eins margir og myndirnar,“127 sagði Jóhann, 

en það mun hafa tekið rúman mánuð að safna saman myndunum á sýninguna.128 Undir 

lok viðtalsins segist Jóhann vera mjög þakklátur fyrir alla þá vinnu sem 

menntaskólanemar lögðu í sýninguna og klykkir út með orðunum: „Ég er viss um, að 

fyrir 43 árum, þegar ég var í Menntaskóla, hefðu skólapiltar ekki lagt á sig svona mikið 

erfiði og fyrirhöfn ótilkvaddir.“129 

 En fleira var á seyði í starfsemi Listafélagsins líkt og önnur ár. Síðasta sýning 

ársins var nemendasýningin, haldin 31. mars og stóð til 9. apríl. Á sýningunni áttu 

meðal annarra verk þau Margrét Reykdal, Bjarni H. Þórarinsson og Magnús 

                                                
124 Ibid. 
125 Ó.J. „Hvað kom fyrir?“ Alþýðublaðið, 3. mars 1968. 
126 Ibid. 
127 „Listmálarar eiga ekki að leita þess nýja — það skapast ósjálfrátt,“ Morgunblaðið, 25. febrúar 1968. 
128 „Yfirlitssýning á verkum Jóhanns Briem,“ Vísir, 16. febrúar 1968. 
129  „Listmálarar eiga ekki að leita þess nýja — það skapast ósjálfrátt,“ Morgunblaðið, 25. febrúar 1968. 
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Kjartansson.130 Ekkert stendur í skýrslu Listafélagsins um mánaðarlega fyrirlestra 

Björns Th. sem fyrirhugaðir voru í upphafi skólaársins. Myndlistarkynningar voru þó 

haldnar, Valtýr Pétursson talaði um portrett þann 3. nóvember og Björn Th. Björnsson 

talaði um íslenska myndlist og sýndi myndir á sal þann 29. mars.131 Vegna fámennis 

hafði umræðufundur um listir sem halda átti á sal þann 26. mars verið felldur niður, en 

sams konar fundur hafði verið haldinn skömmu áður, þann 14. mars um kennslu 

nútímabókmennta við framhaldsskóla.132 Að öðru leyti var starf félagsins í svipuðum 

skorðum og áður, haldnar voru kynningar á bókmenntum og tónlist, haldnir voru 

tónleikar á sal og fjöldi kvikmynda sýndur í Gamla bíói. Þar að auki kenndi Hörður 

Ágústsson teikningu, eins og áður hefur komið fram, Baldvin Halldórsson stýrði 

leshringjum líkt og fyrri ár og Atli Heimir Sveinsson stýrði kór Listafélagsins.133  

Vert er að minnast á tvær sýningar sem fóru fram í Casa nova þetta sama ár, þó 

ekki haldnar af Listafélaginu. Í byrjun september 1967 var myndlistarsýning Rósku 

opnuð en hún var hluti af listkynningu SÚM134 og síðar í sama mánuði var opnuð fyrsta 

einkasýning Karólínu Lárusdóttur.135 Báðar höfðu þær verið nemendur við skólann og 

áttu það semeiginlegt að hafa teiknað forsíður á tölublöð Skólablaðsins. Karólína hafði 

auk þess setið í stjórn myndlistardeildar Listafélagsins og var hún forseti þess skólaárið 

1963-1964.136 Þar eð sýningarnar voru ekki haldnar á vegum Listafélagsins verður ekki 

gerð nánari grein fyrir þeim hér. Þetta sýnir hins vegar að Casa nova var á þessum tíma 

orðinn sýningarstaður fyrir fleiri en Listafélagið. 

 

2.4  Skólaárið 1968-1969  

Fyrsta sýning Listafélagsins þetta skólaár var örlítið seinna á ferðinni heldur en hin fyrri 

ár. Daginn fyrir fyrsta aðventusunnudag jóla 1968, nánar tiltekið þann 30. nóvember, 

var opnuð sýning á verkum Svavars Guðnasonar. Sýningunni var ætlað að gera öllum 

ferli Svavars góð skil, elsta verkið á sýningunni var frá 1936-1937 en þau yngstu voru 

frá nýliðnu sumri. Listamaðurinn leit þó svo á að ekki væri um yfirlitssýningu að 

                                                
130 Baldur Hafstað. „Skýrsla Listafélagsins 1967-1968,“ 167 
131 Baldur Hafstað. „Skýrsla Listafélagsins 1967-1968,“ 166-167 
132 Baldur Hafstað. „Skýrsla Listafélagsins 1967-1968,“ 167. 
133 Ibid. 
134 „Róska og SUM í Casa Nova,“ Morgunblaðið, 3. september 1967.  
135 Aðalsteinn Ingólfsson. Karólína Lárusdóttir (Reykjavík: JPV, 2013), 55 
136 Skólablaðið 39, nr. 1 (október 1963), „Embættismannatal hins lærða skóla veturinn 1963-1964,“ 15.  
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ræða,137 fjöldi verka á sýningunni náði enda ekki að fylla fjóra tugi. Hluti verkanna var í 

eigu listamannsins og voru þau til sölu, eða eins og Svavar sjálfur orðaði það í viðtali 

við blaðamann Tímans: „ef einhverjir vilja bjóða í þetta. Annars sýni ég ekki til að selja, 

hef ágæta viðskiptavini.“138 Ljóst er að mikill áhugi var á myndunum sem til sölu voru 

og sagt er frá því í Þjóðviljanum að morgni næstsíðasta sýningardags að margir hafi 

boðið í myndirnar.139 

Samtals voru sýnd 37 verk, 13 þeirra höfðu verið máluð á árunum 1966-1968, en 

um rúmlega helmingur hafði verið málaður fyrir 1960.140 Þrátt fyrir að fjöldi mynda á 

sýningunni hafi ekki verið mikill var hún um margt áhugaverð því margar af 

lykilmyndum listamannsins héngu á veggjum Casa nova þessa átta daga sem sýningin 

stóð. Elstu tvær myndirnar eru frá því skeiði þegar verk Svavars voru ekki með öllu 

orðin óhlutbundin, verkin Bryggjan (1936-1937) og Skip og haf (1939), bæði í eigu 

Listasafns Íslands. Frá fimmta áratugnum mátti finna Staccato-Legato (1941), verk sem 

nú er einnig í eigu Listasafns Íslands. Verkið prýðir auk þess kápu bókar Kristínar G. 

Guðnadóttur frá 2009 um listamanninn. Þá mátti einnig finna á sýningunni tvö af 

þekktustu verkum Svavars, Íslandslag (1944) og Gullfjöll (1946). Óhætt er að segja að 

hin tvö síðastnefndu séu meðal mestu dýrgripa Svavars í safneign Listasafns Íslands. 

Frá sjötta áratugnum, tímabili þegar Svavar vinnur að formfastari og strangari verkum, 

voru verkin Bjargfugl og haf (1953-1954), Vetrarbraut (1958), bæði eru þau nú í eigu 

Listasafns Íslands, og verkið Rósafugl (1959) sem nú er í eigu Listasafns Reykjavíkur. 

Vetrarbraut er skráð keypt inn í safneign Listasafns Íslands árið 1968.141 Verkið hefur 

þar með verið keypt á sýningunni eða í kjölfar hennar, enda sýningin haldin í desember 

og verkið skráð í eigu listamannsins í sýningarskrá. Í hópi yngstu verkanna má svo finna 

Hvítalog/Báruraddir (1968) sem nú er í eigu Listasafns Reykjavíkur. 

Í veglegri sýningarskrá sem var gefin út í tilefni sýningarinnar ritaði Thor 

Vilhjálmsson um Svavar og list hans. Textann birti Thor einnig í greinasafni sínu Hvað 

er San Marino? sem kom út árið 1973142. Thor hafði verið Listafélaginu innan handar 

með ýmislegt í gegnum tíðina, hann hafði haldið erindi fyrir kvikmyndasýningar,143 

                                                
137 „Svavar í Casa Nova,“ Þjóðviljinn, 1. desember 1968. 
138 OÓ. „Svavar sýnir í Casa nova,“ Tíminn, 30. nóvember 1968. 
139 „Svavar Guðnason í Casanova,“ Þjóðviljinn, 7. desember 1968. 
140 Listafélag Menntaskólans í Reykjavík og Thor Vilhjálmsson. Svavar Guðnason, sýningarskrá. 
141 Listasafn Íslands 1884-1984: íslensk listaverk í eigu safnsins, 199. 
142 Thor Vilhjálmsson. „Svavar Guðnason í Casa Nova“ í  Hvað er San Marino? 
143 Kristín Gíslasdóttir. „Pistill Listafélags menntlinga,“ 169. 
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kynnt spænskar bókmenntir144 og franska leikarann Marcel Marceau,145 svo eitthvað sé 

nefnt. 

Venju samkvæmt skrifaði Valtýr Pétursson gagnrýni í Morgunblaðið í kjölfar 

sýningarinnar. Hann sagði sýninguna vera mjög heildstæða og gefa gott yfirlit yfir feril 

Svavars. Valtýr undirstrikaði það að sýningin væri ekki yfirlitssýning og gaf þessa 

ástæðu: „þar sem of mörg af merkustu verkum Svavars eru fjarverandi á þessari 

sýningu.“146 Hann nýtti auk þess tækifærið enn á ný til þess að hnýta í starfsemi 

Listasafns Íslands og ekki er hægt að skilja Valtý öðruvísi en að ekki hafi verið nægur 

metnaður lagður í sýningar Listasafnsins: 

 
Menntskælingar eiga mikið lof fyrir það ánægjulega starf að kynningu myndlistar, 
sem þeir hafa gert að hefð í skólalífinu. Þeir hafa unnið hvert þrekvirkið af öðru og 
stundum gert það opinbera hlægilegt, að meira sé ekki sagt. Og eitt er víst, að ekki 
minnkar álit þeirra við þessa sýningu Svavars Guðnasonar. 
 

Í febrúar endurtók Listafélagið leikinn frá því tveimur árum fyrr þegar opnuð var 

sýning á barnalist í Casa nova, en í þetta sinn voru sýndar myndir barna sem höfðu 

borist í samkeppni Iðnkynningarinnar 1968.147 Við upphaf listaviku í síðari hluta 

mars var svo opnuð sýning á verkum nemenda. Einn þeirra var Þuríður Fannberg, 

Rúrí.148  

 Fleiri urðu sýningarnar á þessu skólaári ekki. Þrátt fyrir að Listafélagið hafi 

aðeins staðið fyrir einni sýningu á verkum þekkts listamanns er ekki þar með sagt 

að lítið hafi verið unnið af myndlistardeild. Í skýrslu Listafélagsins sem var birt í 

síðasta hefti Skólablaðsins var sagt frá tveimur fyrirhuguðum sýningum. Stefnt var 

að því að halda sýningu Sverris Haraldssonar í júní og Jóns Engilberts í september 

og einhvern undirbúning hefur þurft til þess að geta tilkynnt þessar væntanlegu 

sýningar. Sverrir hafði tekið við keflinu af Herði Ágústssyni og séð á nýjan leik 

um teiknikennslu þetta skólaárið.149 Sýning Sverris dróst hins vegar fram á haust 

og verður hún því til umfjöllunar í kaflanum um næsta skólaár. Að öðru leyti var 

starfsemi listafélagsins 1968-1969 með svipuðu sniði og árin þar á undan. 

                                                
144 Kristín Gíslasdóttir. „Pistill Listafélags menntlinga,“ 182. 
145 Stefán Örn Stefánsson. „Skýrsla Listafélagsins,“ 24. 
146 Valtýr Pétursson. „Sýning Svavars Guðnasonar,“ Morgunblaðið, 4. desember 1968. 
147 Gústaf A. Skúlason. „Skýrsla Listafélagsins,“ Skólablaðið 44, nr. 5 (maí 1969), 172. 
148 Gústaf A. Skúlason. „Skýrsla Listafélagsins,“ 173. 
149 Ibid. 
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2.5  Skólaárið 1969-1970 

Líkt og segir frá í síðasta kafla var í skýrslu Listafélagsins fyrir árið 1968-1969 greint 

frá tveimur sýningum sem fyrirhugaðar voru á komandi skólaári. Sýna átti verk Sverris 

Haraldssonar í júní og verk Jóns Engilberts í september.150 En sýning Sverris dróst 

töluvert fram á haustið svo á endanum varð Jón fyrri til.  

Sýning á verkum Jóns var opnuð í Casa nova þann 6. september 1969 og stóð til 

21. september.151 Jóni hafði borist bréf á sextugsafmæli sínu frá Listafélaginu þar sem 

honum var boðið að halda yfirlitssýningu í Casa nova.152 Sýningin, sem þá var sú 

stærsta sem haldin hafði verið á verkum Jóns,153 var því bræðingur yfirlitssýningar og 

afmælissýningar. Jón var nýlega orðinn sextugur auk þess sem 40 ár voru liðin, nánast 

upp á dag, frá fyrstu sýningu Jóns í Gúttó,154 þegar dyr Casa nova voru opnaðar 

áhugasömum sýningargestum. 

Þegar sýning Jóns var opnuð flutti Ragnar Jónsson í Smára, einn helsti 

velgjörðarmaður hans, ræðu. Í henni lýsti Ragnar því hvað honum þótti stórmerkilegt að 

ungt fólk skyldi sýna listinni þennan mikla áhuga og standa í því að setja upp 

listsýningar. Ragnar sagði enn fremur að Casa nova væri tvímælalaust sá sýningarskáli 

„sem þýðingarmestu hlutverki gegnir í listalífi borgarinnar.“155 Í ræðunni tæpti Ragnar 

meðal annars á þeim skorti sem var á húsnæði fyrir myndlistarsýningar í Reykjavík. Ári 

áður hafði Listamannaskálinn, aðalsýningarhúsnæðið í Reykjavík til áratuga, verið 

rifinn, en þá var nokkuð farið að sjá á skálanum.156 

 Bragi Ásgeirsson ritar gagnrýni um sýninguna í Morgunblaðið. Hann segist hafa 

lagt leið sína niður í Casa nova með mikilli eftirvæntingu enda sé hlutur Jóns í íslenskri 

listasögu stór og mikill. Það er þó ekki hægt að skilja gagnrýni hans á sýninguna á aðra 

leið en svo að hann hafi orðið fyrir vonbrigðum, en kjarna greinarinnar má finna í 

eftirfarandi orðum: 

 

                                                
150 Gústaf A. Skúlason. „Skýrsla Listafélagsins,“ 173. 
151 Helgi Torfason. „Skýrsla Listafélagsins 1969-1970,“ Skólablaðið 45, nr. 5 (maí 1970), 176. 5. tbl. 45. 
árg. bls 176. 
152 SSB. „Búddha og Dante og Jón,“ Alþýðublaðið, 5. september 1969. 
153 „Hef aldrei starfað af meiri eldmóði en nú,“ Morgunblaðið, 6. september 1969. 
154 „Dagbók,“ Morgunblaðið. 26. september 1929. 
155 „Listin fer sér jafnan hægt,“ Morgunblaðið, 10. september 1969. 
156 Páll Líndal. Reykjavík — Sögustaður við sund, 95. 
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Freistingin til að sýna sem mest og sprengja upp heildarmyndina hefur orðið öllu 
yfirsterkari og með þeim árangri að enn um sinn munum við fara á mis við að 
sjá vandað úrval verka listamannsins Jóns Engilberts á einum og sama stað.157 

 

Þau sem kunnug eru húsakynnunum í Casa nova eiga örugglega auðvelt með að vera 

sammála Braga um að „freistingin til að sýna sem mest,“ hafi verið sterk. Samtals 

héngu á sýningunni 50 olíumálverk og voru flestar myndanna stórar, sérstaklega ef 

miðað er við stærð málverka sem finna má inni á heimilum. Miðað við uppgefna stærð í 

sýningarskrá voru verkin samtals tæpir 64 metrar á breidd svo vel er hægt að ímynda sér 

að þröngt hafi verið um myndirnar. 

Líkt og áður sagði spönnuðu verkin 40 ára tímabil á ferli listamannsins og voru 

þær flestar til sölu, eða alls 39 af 50, ein mynd var í eigu ríkisins (Frá Þingvöllum), 

þrjár í eigu Jóns og Tove konu hans og loks sjö myndir sem voru í eigu Gunnars M. 

Guðmundssonar158. Líkt og fyrr segir voru myndirnar margar hverjar stórar, en 

langstærst og dýrust myndanna var Goðmögn sem nú er í eigu Landsbankans.159 Af 

öðrum athyglisverðum verkum er hægt að minnast á Madame (nr. 12). Sú mynd er 

merkt í einkaeigu í sýningarskrá og þar af leiðandi ekki til sölu. Myndin var samt sem 

áður keypt af Listasafni Íslands árið 1969160 og því af sýningunni eða í kjölfar hennar.  

Á síðasta sýningadegi er sagt frá því í Morgunblaðinu að sýningin hafi verið vel 

sótt, tala gesta var þá komin upp í um 2000.161 Þar er einnig tekið fram að sjö verk hafi 

verið seld. Í ljósi þess að alls voru 39 myndir til sölu má gera ráð fyrir að sýningin hafi 

að því leytinu til ekki verið vel heppnuð. Ef til vill spilar þar inn í áðurnefnd stærð 

verkanna. 

Dagskráin þetta haustið var nokkuð þétt því sýning Sverris var opnuð einungis 

sex dögum eftir að sýningu Jóns lauk, laugardaginn 27. september, og stóð hún til 8. 

október.162 Á sýningunni kenndi ýmissa grasa. Alls voru sýnd 75 verk og flokkuðust 

þau þannig: 37 olíumálverk, 14 teikningar, 13 tálgaðar spýtur og ein höggmynd úr 

gifsi.163 Allt voru þetta ný verk, gerð á árunum 1966-1969. Nokkur verkanna voru í 

einkaeigu en flest voru þau til sölu, líkt og tekið er fram í myndaskrá: „Upplýsingar um 

verð hjá sýningarverði.“ 

                                                
157 Bragi Ásgeirsson. „Afmælissýning Jóns Engilberts,“ Morgunblaðið, 16. september 1969. 
158 Listafélag Menntaskólans í Reykjavík og Ragnar Jónsson. Jón Engilberts. Sýningarskrá. 
159 Baldur Óskarsson og Ólafur Kvaran. Jón Engilberts, 111. 
160 Listasafn Íslands 1884-1984: íslensk listaverk í eigu safnsins, 185. 
161 „Sýningu Jóns lýkur í kvöld,“ Morgunblaðið, 21. september 1969. 
162 Helgi Torfason. „Skýrsla Listafélagsins 1969-1970,“  176. 
163Listafélag Menntaskólans í Reykjavík. Sýning Sverris Haraldssonar. Sept.- okt. 1969. Myndaskrá. 
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Sýningin var sú fyrsta sem Sverrir hélt frá því að hann hafði sýnt í Casa nova 

þremur árum áður og var sýning þessi afrakstur vinnu listamannsins á þessu þriggja ára 

tímabili.164 Sýningin var með fádæmum vinsæl. Sagt var frá því í Morgunblaðinu á 

næstsíðasta sýningadegi að hátt á fjórða þúsund manns hefðu séð sýninguna. Þess var 

einnig getið að einungis fjórar olíumyndir væru óseldar auk nokkurra teikninga og að í 

hópi hinna fjölmörgu kaupenda hefði verið Listasafn Íslands.165  

Þar með eru sýningar utanaðkomandi listamanna þetta skólaárið upptaldar. Tvær 

myndlistarkynningar voru haldnar þetta sama skólaár og myndlistarsýning nemenda 

eftir áramót. Þann 3. nóvember heimsóttu Sigurður Guðmundsson og Róska 

menntaskólanema og héldu listkynningu í Casa nova. Vafalaust hefur verið líf og fjör á 

kynningunni, í skýrslu Listafélagsins segir að þau hafi átt „í orðaskapi [sic] við bæði 

konservatífa og frjálslynda nemendur um myndlist, anarkisma og fleira.“166 Í næstu 

myndlistarkynningu, sem haldin var 8. desember, fræddi Hörður Ágústsson 

menntaskólanema um sögu byggingarlistar á Íslandi.167 

Um starf listafélagsins þetta árið segir í Sögu Reykjavíkurskóla: „nokkuð dró úr 

krafti þeim, sem verið hafði í Listafélaginu. Það hélt þó þrjár málverkasýningar í Casa 

nova.“168 Af framansögðu má samt sem áður sjá að starf myndlistardeildar var álíka 

umfangsmikið og hin fyrri ár. Í skýrslu Listafélagsins er auk þess ekki að sjá að minna 

hafi verið á seyði hjá félaginu en árin á undan. Mögulega gæti ástæðan fyrir þessu 

meinta kraftleysi verið sú að listavikan var lögð niður,169 en hún hafði verið fastur liður 

á vormisseri og náði hápunkti sínum með opnun nemendasýningar. Í skýrslunni er auk 

þess sagt frá því að Listafélagið hafi átt 10 ára afmæli þennan veturinn, „og var haldið 

upp á það með því að það var ekki haldið upp á það.“170 Forseti Listafélagsins, Helgi 

Torfason, fór í skýrslunni yfir ástæður þess að listavikan var felld niður: 

 

 

 

 

 

                                                
164 SJ. „Ekki tími til að fara á böll og bíó fyrr en eftir sextugt,“ Tíminn, 27. september 1969. 
165 „Sýning Sverris framlengd,“ Morgunblaðið, 7. október 1969. 
166 Helgi Torfason. „Skýrsla Listafélagsins 1969-1970,“ 176. 
167 Helgi Torfason. „Skýrsla Listafélagsins 1969-1970,“ 177. 
168 Heimir Þorleifsson, Skólalífið í Menntaskólanum 1946-1980, 156. 
169 Helgi Torfason. „Skýrsla Listafélagsins 1969-1970,“ 178.  
170 Ibid. 
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Listavikan var lögð niður vegna þeirrar skoðunar forseta að listavikur eigi að vera 
óþarfar og heimskulegar. Vakning og upphefð sálarhríslunnar eina viku á vetri til 
þess að hún fái eitthvað loft undir gisna vængina, svo hún geti slampast af með 
þennan vikufeng yfir árið og verið montin af …. það er ekki menning. Einhver 
skrautfjöður í skalla forseta Listafélagsins …. yfirborðsmennska og heldur ekki 
menning. Einhvers konar vekjaraklukka til að vekja menn til djúprar aðdáunar á list 
…. nei andskotinn hafi það. Listin á að vera okkar daglega brauð, ef hún er orðin 
sparikæfa á sunnudögum, einn klukkutíma í viku eða hengd upp á vegg og látin 
dúsa þar í allri sinni dýrð þá er nú saltið farið að dofna anzi mikið.171 

 

 Af skýrslu félagsins að dæma virðist starfsemin ekki hafa minnkað til muna, en 

ljóst er að eitthvað lá í loftinu. Það sést auk þess á Skólablaðinu þetta skólaárið. Blaðið 

tók miklum breytingum frá því sem áður var. Blaðinu var ekki ritstýrt af fámennri 

ritnefnd, heldur var það „opnað“ og mun fleiri komu að ritstjórn blaðsins. Efnistökin 

breyttust og beindu skríbentar blaðsins spjótunum að ríkjandi valdhöfum, hvort sem þeir 

valdhafar ríktu innan skólans, í landspólitíkinni eða á alþjóðavísu. Byltingin frá ‘68 

hafði hafið innreið sína inn í skólann. Það má því að einhverju leyti teljast eðlilegt að 

hér verði vatnaskil á starfsemi Listafélagsins og myndlistarsýningar félagsins, eitthvert 

hefðbundnasta form listmiðlunar, leggist af. 

 

3. Listafélagið eftir 1970 
Sýningarhaldi á vegum Listafélagsins lauk þó ekki formlega árið 1970. Í apríl 1973 setti 

félagið upp eins konar yfirlitssýningu á verkum Jóhannesar Jóhannessonar. Í viðtali við 

Morgunblaðið segir Rebekka Sverrisdóttir, forseti Listafélagsins, að sýningar 

Listafélagsins hafi verið árlegur viðburður og bætir við: „En sýning hefur ekki verið 

haldin frá 1970, svo að okkur fannst tími til kominn.“172 Innan félagsins var mikill áhugi 

fyrir því að endurvekja þessa hefð.173  

Svo virðist sem sýningin á verkum Jóhannesar hafi ekki dugað til að endurvekja 

hefðina. Ástæðuna kann að vera að finna í skrifum Valtýs Péturssonar um sýninguna. Í 

grein hans þakkar hann það tilkomu Casa nova að sýningar Listafélagsins skyldu hafa 

litið dagsins ljós: „Casa Nova hefur gert nemendum MR kleift að koma að liði í 

myndlistarlífi höfuðborgarinnar á undanförnum árum.“174 Hann segir í grein sinni að í 

                                                
171 Ibid. 
172 „Verk Jóhannesar í Casa nova,“ Morgunblaðið, 14. apríl 1973. 
173 ÞH. „Jóhannes sýnir í Casa nova,“ Þjóðviljinn, 14. apríl 1973. 
174 Valtýr Pétursson. „Sýningar,“ Morgunblaðið, 26. apríl 1973. 
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nýbyggingunni hafi verið unnið merkilegt starf og bætir svo við um húsnæðiseklu 

listamanna í Reykjavík: 
 

Um tíma var húsnæðisvandi myndlistar það mikill hér í borg, að nemendur MR 
voru þess umkomnir að halda sýningar, sem listamannasamtök höfðu ekki aðstöðu 
til að halda í sínum húsakosti. Gamli skálinn við Kirkjustræti rifinn og horfinn. 
Myndlistin á hrakhólum. En nú hafa heldur betur skipazt veður í lofti, hvað þetta 
snertir. Norræna húsið og myndlistarhúsið á Miklatúni eru nú komin í gagnið, og 
hver veit nema það reynist erfitt fyrir myndlistarmenn okkar að notfæra sér allt það 
sýningarpláss, sem þeim stendur til boða á næstunni.175 

 

Það má velta vöngum yfir því hvort Bragi hafi óttast að sýningarhald 

Listafélagsins væri við það að leggjast af. Hann endar grein sína á að þakka 

menntaskólanemum sérstaklega auk þess sem hann segist vona að nemendurnir muni 

standa sig jafn vel á komandi árum og þeir gerðu áður fyrr og bætir við: „Casa Nova 

verður ekki hornreka, þótt önnur hús séu byggð í vaxandi borg.“176 

En reglulegu sýningarhaldi af hálfu Listafélagsins var lokið, það er ljóst. Casa 

nova hafði vissulega sannað sig sem sýningarsalur og margar sýningar ótengdar 

Listafélaginu voru haldnar í kjallaranum. Salurinn varð þannig partur af vaxandi flóru 

sýningarstaða fyrir myndlist í kringum 1970. Þessar sýningar mældust misvel fyrir líkt 

og sjá má í grein í allra fyrsta tölublaði tímarits nemendafélags Myndlista- og 

handíðaskóla Íslands, Eintaki. Í grein sem fjallar um þá sýningarstaði borgarinnar sem í 

boði voru fyrir myndlistarmenn árið 1969 komst greinarhöfundur svo að orði um Casa 

nova: 

 
Kjallari Casa Nova er hálfgerður leikvangur frístundamálara og misheppnaðra 
snillinga. Aftur á móti hafa allar sýningar sem Listafélag Menntaskólans hefur efnt 
til þar verið stórviðburður í menningarmálum þjóðarinnar.177  

  

Óljóst er hvenær almennu sýningarhaldi í Casa nova lauk. Salurinn var mikið notaður á 

sumrin undir sýningar hinna ýmsu myndlistarmanna og finna má blaðaumfjöllun um 

sýningar þessar út 8. áratuginn. 

 En þrátt fyrir að starfsemi myndlistardeildar hafi farið dvínandi, þá er ekki þar 

með sagt að Listafélagið hafi lognast út af. Enn var töluvert líf í kvikmyndadeild 

                                                
175 Ibid. 
176 Ibid. 
177 Sigurður Örlygsson. „Skammir,“ Eintak 1, nr. 1 (apríl 1969), 7. 
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félagsins sem sýndi kvikmyndir í Gamla bíói,178 en kvikmyndadeildin rann svo inn í 

Fjalaköttinn, sem var þekktur kvikmyndaklúbbur, en stofnendur hans voru 

Félagsstofnun stúdenta, Stúdentaráð Háskóla Íslands og skólafélög Menntaskólans við 

Tjörnina, Menntaskólans í Reykjavík og Menntaskólans við Hamrahlíð.179 

 Í Sögu Reykjavíkurskóla segir um skólaárið 1973-1974: „Starfsemi 

Listafélagsins var nú orðin snöggtum minni en hún hafði verið á blómaskeiðinu fyrir 

1970. Helzt var líf í bókmenntadeildinni.“180 Tveimur árum síðar var Listafélagið aftur á 

móti orðinn aðsópsmikill leikmaður í félagslífi skólans, líkt og greint er frá í Sögu 

Reykjavíkurskóla: „Hafi það verið mál manna, að fátt hafi gerzt, án þess að stjórnendur 

Listafélagsins hafi drepið þar niður fæti.“181 

 Þannig má gera ráð fyrir að umfang starfseminnar hafi að einhverju leyti 

sveiflast til, í takt við metnað og starfsþrek þeirra sem í brúnni stóðu hverju sinni. Líkt 

og áður hefur verið greint frá mátti á upphafsárum félagsins oft greina ákveðna fylgni á 

milli áherslna í starfi þess og áhuga forsetans.  

 Þrátt fyrir að félagið hafi líkt og vaknað upp af dvala endrum og eins, þá hefur í 

áranna rás dregið töluvert úr starfsemi þess. Ef skoðuð eru lög Skólafélagsins þá sést að 

lögbundin starfsemi félagsins er tvíþætt. Í grein 16.3. segir: „Listafélagið skal efla 

listræna starfsemi í skólanum með því að sjá um framkvæmd tónsmíðakeppninnar 

Orrans og halda a.m.k. eina listaviku.“182 Þá segir grein 16.4.: „Listafélagið sér um að 

auglýsa eftir meðlimum í fótmenntadeild og skipa í hana. Fótmenntadeild sér um að 

semja og kenna árshátíðardans Skólafélagsins.“ 

 Í viðtali við forseta Listafélagsins 2017-2018 kom fram að val nemenda í 

fótmenntadeild væri í höndum Skólafélagsins, en ekki Listafélagsins. Hefð er fyrir því 

að tónsmíðakeppnin Orrinn sé hápunktur listaviku, líkt og nemendasýningarnar voru 

áður fyrr. Viðburðir í listaviku eru því gjarnan tónlistartengdir. Tónlistarflutningur í 

Casa nova var þannig kjarninn í listavikunni sem haldin var skólaárið 2017-2018, en þar 

að auki lásu Eydís Blöndal og Dagur Hjartarson upp úr ljóðabókum sínum í Casa 

nova.183 

                                                
178 Hjálmar Helgi Ragnarsson. Skýrsla Listafélagsins,“ Skólablaðið 48, nr. 4 (vor 1973), 65. 
179 Friðrik Þór Friðriksson. „Kvikmyndaklúbburinn Fjalakötturinn,“ Tíminn, 11. október 1975. 
180 Heimir Þorleifsson, Skólalífið í Menntaskólanum 1946-1980, 180. 
181 Heimir Þorleifsson, Skólalífið í Menntaskólanum 1946-1980, 185. 
182 Stuðst var við lög Skólafélagsins eins og þau voru birt í Morkinskinnu, dagbók nemenda, fyrir árið 
2017-2018. 
183 Listafélag Menntaskólans í Reykjavík. Listavika Skólafélagsins 2017. Dagskrá. Sótt af 
https://www.facebook.com/events/203411576868596/ þann 21. maí 2019. 



 

31 

 Það má því ljóst vera að starfsemi Listafélagsins hefur dregist mjög mikið saman 

frá blómaskeiði félagsins á seinni hluta sjöunda áratugarins. Þannig er listavikan, það 

fyrsta sem skorið var niður í starfsemi félagsins um 1970, orðin að eina hlutverki 

Listafélagsins. Allt er breytingum háð og er félagslíf nemendafélaga þar engin 

undantekning.  

 

4. Niðurstöður og lokaorð 
Ljóst má vera að þær sýningar Listafélagsins sem hér hafa verið til umfjöllunar voru 

mikilvægur þáttur í menningarlífi höfuðborgarinnar á þessu tímabili. Í því samhengi 

nægir að vísa til blaðaskrifa myndlistargagnrýnenda og annarra sem skrifuðu um 

menningarmál frá þessum árum. Það var ekki aðeins að sýningarnar sjálfar hafi þótt 

vera til fyrirmyndar, heldur sáu gagnrýnendur oft ástæðu til að bera sýningarnar saman 

við sýningar Listasafns Íslands og var Listafélagið stundum sagt taka fram úr 

Listasafninu í gæðum sýninga. Það sem er ekki síst áhugavert við þessar sýningar er að 

þær verða, líkt og í tilfelli sýninga Svavars, Jóns og Sverris, vettvangur fyrir Listasafn 

Íslands til þess að kaupa verk listamannanna. 

 Ástæðurnar fyrir því að sýningarnar litu dagsins ljós eru margþættar. Tilkoma 

Casa nova á sama tíma og skortur var á nothæfum sýningarsölum fyrir myndlistarmenn 

í Reykjavík skiptir í þessu samhengi höfuðmáli. Áhugi og atorkusemi meðlima 

Listafélagsins er að sjálfsögðu óaðskiljanlegur hluti af jöfnunni, en það er illmælanleg 

breyta. Engu að síður er það ljóst að sá áhugi að viðbættri aðstoð frá Birni Th. 

Björnssyni og Sverri Haraldssyni hafi stuðlað að því að sýningarnar komust á koppinn 

1965. 

 Segja má að sömu forsendur, nema með andstæðum formerkjum, hafi ráðið því 

að að sýningarhaldið lagðist af. Í kjölfar stúdentabyltingarinnar 1968 breyttust 

hugðarefni nemenda og áherslur í félagslífi með. Menning vék fyrir pólitík og því má 

telja eðlilegt að áherslur Listafélagsins hafi breyst með þeim afleiðingum að hinar mjög 

svo hefðbundnu myndlistarsýningar lögðust af. Aðstæður til sýningarhalds voru auk 

þess að gjörbreytast með tilkomu nýrra sýningastaða á mörkum sjöunda og áttunda 

áratugarins, svo þrátt fyrir að Listafélagið hafi hætt að halda sínar sýningar kom það 

ekki niður á listasenunni, ef þannig má að orði komast. Casa nova hélt þó áfram að vera 

í notkun fram eftir 8. áratugnum, líkt og fram kom í síðasta kafla. Þörfin á því að 

nemendur stæðu að sýningum sem þessum var því ekki lengur til staðar. 
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Kennslu- og fræðsluhlutverk Listafélagsins hefur einnig breyst. Nú stendur 

nemendum sem stunda nám í deildum með valgreinum til boða bæði námskeið í 

listasögu og myndlist. Hlutverk félagsins hefur þannig breyst í áranna rás og starfsemi 

þess orðið umsvifaminni líkt og sagt hefur verið frá. Enn er Listafélag Menntaskólans í 

Reykjavík þó starfandi og vonandi heldur félagið áfram að efla listræna starfsemi í 

skólanum líkt og lög Skólafélagsins kveða á um. 
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