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Aldarafmæli

Einkasýningar:
2014 Løkshøll, Runavík, Færeyjum 
2014 „Í grjótinu“. Gallerí Klaustur, Skriðuklaustri 
2014 „Strönd og steinar“. Salur Íslenskrar Grafíkur, Reykjavík 
2002 Gallerí Sölva Helgasonar, Lónkoti, Skagafirði 
2002 Hótel Hérað, Egilsstöðum 
2001 „Fjöll og firnindi“. Gallerí Klaustur, Skriðuklaustri 
2000 Gallerí Reykjavík, Reykjavík
1987-´96 Sýningar Fellabæ, Seyðisfirði og Egilsstöðum 

Helstu samsýningar:
2012 “Feðgar Mæðgin“  Sumarsýning, Sláturhúsinu á Egilsstöðum. 
2005 Sumarsýning Skriðuklausturs “Snæfell”, Skriðuklaustri Fljótsdal.
2003 „Smákorn 2003“, Gallerí Fold, Reykjavík
1999 “Úr  Djúpinu.”  Haustsýning FÍM,  Listasafni  ASÍ.
1997 50  ára  afmæli  Egilsstaða.  Afmælissýning.
1996 8 + 40  gera  48.  Gallerí  Fold,  smámyndasýning. Reykjavík.
1992 Listsýning  austfirskra  kvenna  v/ Vest norræns kvennaþings, Egilsstöðum.
1989 M–hátíð  á  Austurlandi,  Fellaskóla,  Fellabæ.
1985 Norðlenskar konur,  Akureyri.
1985 Haustsýning  FÍM,  Kjarvalsstöðum,  Reykjavík.
1980          100 ára  afmæli  M.A.,  Menntaskólanum  á Akureyri.
1978 Fimm listamenn  í Gallerí SÚM,  Reykjavík.

Verk  í  opinberri eigu:
Landsvirkjun, Menntaskólinn  á  Akureyri, Seyðisfjarðarbær, Sorø Kommune,
Svalbarðshreppur,  Runavíkar kommuna

Meðlimur  félaga:
FÍM  -  Félag  íslenskra  myndlistarmanna, SÍM  -  Samband  ísl.  myndlistarmanna,
Myndlistarfélag Fljótsdalshéraðs.

Það er mér mikill heiður að fá tækifæri til 
að setja upp fyrstu sýningu mína hér á 
Siglufirði á 100 ára afmæli kaupstaðarins 
og minnast um leið aldarafmælis föður 
míns Óla J. Blöndal. 
Faðir minn var fæddur 24. september 
1918 og lést í nóvember 2005. Á mínum 
æsku- og unglingsárum var pabbi versl- 
unarmaður í Aðalbúðinni og Bókaverslun 
Lárusar Blöndal, sem var fjölskyldu-
fyrirtæki og eins konar samkomustaður 
Siglfirðinga. Síðustu 20 ár starfsævinnar 

Nám:
1962   Stúdentspróf  frá  M.A.
1962-‘63        Listadeild Stephens College, Columbia, Mo. USA.
1966              B.A. próf í ensku og frönsku frá Háskóla  Íslands.
         Myndlistaskólinn í  Reykjavík, módelteikning, olíumálun    
         og skúlptúr 1965 -´66, 1968 –‘71 og 1974 –’78.
1996 & ‘97     Vatnslitanámskeið, sumarnámskeið, Reykjavík. 
1999 & 2012  Grafíknámskeið, þurrnál & steinþrykk, Stöðvarfirði.
                    Tónlistarnám.

var hann svo forstöðumaður Bókasafns Siglufjarðar. Þar undi hann sér vel og 
vann að verkefnum sem féllu vel að hæfileikum hans og áhugamálum. Safnið 
naut þess að hann var víðlesinn, listrænn og menningarlega sinnaður og í 
hans tíð varð það að eins konar menningarmiðstöð. Þá bættust veigamiklir 
starfsþættir við safnið. Safninu var falið að hýsa Héraðsskjalasafn Siglfirðinga 
og hann kom upp tónlistardeild. Pabbi var frumkvöðull að því að hefja minn- 
ingu  séra Bjarna Þorsteinssonar tónskálds til vegs og virðingar með stofnun 
sérstakrar minningarstofu um hann í bókasafninu. Honum var málið skylt 
enda Bjarni kvæntur föðursystur hans. Hann hafði áhuga á minjum frá 
blómatíma síldaráranna og beitti sér fyrir verndun þeirra.  Þegar taka þurfti á 
móti gestum á vegum bæjarins, var þeim gjarnan boðið í bókasafnið. Hann 
þekkti sögu bæjarins manna best og hnyttin frásagnargleðin brást aldrei. 
Í hans tíð var bókasafninu falin umsjón með málverkasafni kaupstaðarins og 
var pabbi ötull að setja upp sýningar og aðstoða listamenn sem sýndu verk 
sín einmitt í þessum sal.
En það er ekki bara faðir minn sem tengdist þessari byggingu, móðir mín 
Margrét Björnsdóttir, fædd 6. janúar 1924, vann sem skrifstofumaður hjá 
sjúkrasamlaginu og síðar hjá sýslumanninum á Siglufirði hérna á 3. hæðinni. 
Þess vegna finn ég fyrir sérstakri tengingu við þennan sal og raunar allt 
húsið.

Á sýningunni eru sýnishorn af viðfangsefnum mínum undanfarin ár. Þau hafa 
færst frá mannamyndum yfir í landslag, frá hálendi og fjöllum til sanda og 
stranda og nú síðustu ár til tjarna- og vatnagróðurs. Hef unnið mest í olíu og 
olíupasteli auk þurrpensils-, kola- og þurrkrítarteikninga. 

Foreldrar mínir


