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Kunsten
å nyte et
boblebad: Julian

Lofot-Tidende

Gledes-

Mange
møtte
opp: For

å teste
bobleblåsing.

Knutsen i svevet, ytterst
står bobledronningen
Lill-Anita O.
Svendsen i
ekte boblehatt.

Kjøpte

strandtomt og innviet med boblefest

Boblet over

Kunstneren Galina
Manikova har kjøpt
areal på og ved Ramberg-stranda. Søndag
arrangerte hun boblefest på stranda for
både store og små.
Kathrine Jusnes
red@lofot-tidende.no

-Dette er første forsøk på å lage
et arrangement som er til glede for lokalbefolkningen, og
som er veldig gøy for kunstnere og barn. Jeg er helt overveldet over at det kom så mange
og at det har vært så god stemning. Alle har lekt og vært i
hundre. Dette er veldig lovende, sier Galina Manikova i ett
eneste åndedrag om søndagens kunstarrangement på
Rambergstranda.
Fotokunstneren Galina Manikova kjøpte i fjor 16 mål tomt
på og ved Ramberg-stranda av
en familie med tilknytning til
stedet.
I tillegg har hun kjøpt 14 mål
på Fredvang.
-I mine øyne så er denne
stranda den vakreste jeg har
sett rundt omkring her, så jeg
er jo virkelig heldig. Jeg kastet
meg ut i dette prosjektet helt
spontant i fjor uten å skjønne
helt hva jeg gjorde.
Hun er midtveis i ett av sine
kurs, og foto- og kunstaktivitet
er det hun ønsker å skape denne dagen sammen med sine
kurselever.

Innvielse i boblehav
-Jeg har jobbet med store bobler tidligere, jeg vet at det blir
veldig flott fotografisk, sier
Manikova.
Lofotkunstner Lill- Anita O.
Svendsen tente på ideen og begynte å eksperimentere med
bobler i sitt galleri på Nesland.
Da hun meldte seg som frivillig
bobledronning til et arrangement, var det gjort:
– Jeg sa bare: Yeah, hurra så
bra, det er liksom første markering, nå har vi innviet stranda, sier Manikova.

Gøy i Lufta: Linnea Aksberg boblefanger sammen med storesøster Luna Aksberg hakk i hel, på siden står Julian Knutsen og beundrer det hele.


Alle foto: Kathrine Jusnes

Svever
over
tomta:

Bobler innvier
kunstner Galina Manikovas planer på
Ramberg.

holdt trøkket oppe: Bobledamer på Ramberg-stranda.

