
Unndór Egill Jónsson (f. 1978) nam myndlist í Listahá-
skólanum og fór utan til Svíþjóðar í framhaldsnám sem 
hann lauk árið 2011. Nýverið hélt hann einkasýningu í 
aðalsal Listasafns ASÍ þar sem hann 
sýndi meðal annars verk sem gefa til 
kynna áhuga á þeim margbreytileika sem 
býr í náttúrunni og aðlögun tegundanna 
að fjölbreyttu og óstöðugu umhverfi. Áður 
en hann sneri heim úr námi hélt Unndór 
sýningu í Gautaborg og beitti þar hug-
viti og útsjónarsemi til að bregðast við 
náttúrulegu ferli í sérstökum aðstæðum. 
Verk hans sem sjá má á forsíðu Lækna-
blaðsins heitir Problem Solved (2011) og 
samanstendur af alls kyns ílátum, girni 
til upphengingar og regnvatni. Listamað-
urinn nýtti sér voldugan þakglugga í 
sýningarsal Göteborgs Konsthall þar sem 
hann veitti inn regnvatni úr þar til gerðu 
söfnunarkerfi á þakinu. Í samræmi við 

útreikninga sína á áætlaðri úrkomu og því vatnsmagni 
sem lekið gæti inn á sýningartímanum, hengdi hann upp 
röð af pottum, skálum og öðrum ílátum sem tóku eitt 

af öðru við vatninu sem seytlaði inn og 
vörnuðu því að lekinn næði niður á gólf. 
Eins og heiti verksins gefur til kynna var 
vandamálið þannig leyst og hvimleiðum 
vatnsleka umbreytt í listilegan gosbrunn. 
Unndór Egill hefur sýnt verk sem unnin eru 
í ýmsa miðla en eiga það sameiginlegt að 
endurspegla sérstakan hagleik og natni, 
samanber fíngerðar teikningar, fágaða 
skúlptúra og þaulhugsaðar innsetningar. 
Efniviður verka hans sprettur gjarnan 
úr plöntu- og dýraríkinu. Unndór Egill 
er búsettur hér á landi og er um þessar 
mundir formaður Myndhöggvarafélagsins 
í Reykjavík. 

Markús Þór andrésson
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Eldri læknar á yfirreið um Vestfirði
Öldungadeild Læknafélags Íslands efndi til ferðar um Vestfirðina dagana 22.-25 ágúst. Fararstjóri var 
Magnús Jónsson sem gjörþekkir Íslendingasögurnar  og sögusvið þeirra. Hópurinn hafði talsverða yfir-
ferð, gist var tvær nætur á Ísafirði og farið um söguslóðir í Önundarfirði, Dýrafirði og Arnarfirði. Lögð 
var sérstök áhersla á að kynnast sögusviði Gísla sögu Súrssonar. Leikarinn Elvar Logi Hannesson flutti 
hópnum einleik sinn um Gísla Súrsson í gamla félagsheimilinu að Gíslastöðum í Dýrafirði. Þá var siglt 
með víkingaskipi á slóðir Gísla í Geirþjófsfirði og minjar um mannvist í Selárdal skoðaðar. 

Á Hrafnseyri var minning Hrafns Sveinbjarnarsonar læknis og goða heiðruð, en þar fór fram ráð-
stefna í tilefni af því að í ár eru 800 ár frá því að Hrafn var tekinn af lífi.

Eftir gistingu á Patreksfirði var ekið á Rauðasand og þaðan heimleiðis til Reykjavíkur eftir vel heppn-
aða ferð. Þátttakendur í ferðinni voru 37 auk fararstjórans.

Þátttakendur í Vestfjarðaferð öldungadeildar Læknafélagsins ásamt fararstjóra á Hrafnseyri við Arnarfjörð. Mynd: Sigurður Jónsson frá 
Reynistað í Skagafirði.

Ljósmyndin er tekin af Dorota Lukianska.


