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Nytttt hefte
te i butikken!

Ta med- eller last ned “KIWI Huskeliste””
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KYLLINGFILET. Uten narasin i fô
fôret
900 g Prior, pr. kg 135,45

23

40

I boblen: Galina Manikova bak boblen.

Foto: Kathrine Jusnes

har store
planer i
Ramberg
Kunstner Galina Manikova planlegger å
etablere et foto- og
aktivitetssenter på
stranda på Ramberg.
Kathrine Jusnes
red@lofot-tidende.no

-Bedre plassering for en sånt foto-aktivitetssenter fins ikke,
sier Galina Manikova.
Hun står rett nedenfor stien
fra utsiktspunktet ved E10 i
Ramberg.
-Planen er å søke kommunen
om å få lov å bygge et kunstsenter. Jeg tenker den blir plassert
på den gressflekken her, forteller kunstneren, og viser til et
område ved siden av utsiktsplassen som ligger før det første
gråblå huset når du kjører ned
langs bakken mot Ramberg.
-Jeg har veldig lyst å etablere
denne stranda som kunst- og
kulturarena i framtiden. Jeg

jobber med et prosjekt med
tanke på å bygge et galleri og
kunstsenter på dette stedet,
men det tar tid å få tillatelser og
utarbeide planer. Jeg er utålmodig og tenkte at i mellomtiden går det an å arrangere
kunstaktiviteter uten bygg og
konstruksjoner, sier Manikova
om søndagens kunståpning og
boblearrangement.

Fotografiske bilder
Galina Manikova reiste fra Moskva da hun var 18 år, og har nå
bodd i Norge i 40 år.
Hun betegner sin nisje som
meget smalt innen fotografi. I
disse dager har hun holdt kurs
på kunstkvarteret i Hagskaret
på Vestvågøy der hun lærer fra
seg overføring av fotografiske
bilder til annet materiale som
for eksempel stein, glass, keramikk, silke og tre.

bilder med storformatkamera
og gammeldags film, sier Manikova.
-Det er ingen fotografer som
egentlig har råd til å ha et slikt
kamera. Hvis jeg etablerer et
senter hvor det er flere formater, kan folk låne og ta bilder,
sier Manikova.
-Min tanke er for å formidle
alt jeg har produsert gjennom
et langt liv og karriere. Jeg har
mye kunst som blir bare liggende, så den kan jeg pynte opp
dette senteret med. Driften
overlater jeg til neste generasjon. Jeg donerer alt det jeg har,
etablerer et sted og håper det
kan være til glede og nytte for
andre.

STRIMLET SVINEKJØTT
350 g Folkets, pr. kg 66,86
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KOKT SKINKE

250 g First Price, pr. kg 75,20
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90
NORSK BROKKOLI
Pr. stk
Brokkoliprisen gjelder uke 34

Torsdag 25. august

TRIPPELTRUMF!!

3% bonus på dagligvarer

Storformatkamera
-Jeg har lyst til å etablere et senter hvor det er tilbud om å ta

Forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner.
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