
 
Rita Marhaug badet naken i et badekar fylt med olje under kunstfestivalen «Fat(t) det ufattelige» på Ramberg. Foto: Galina Manikova 
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Da kunstfestivalen «Fat(t) det ufattelige» startet på Rambergstranda 
torsdag ettermiddag kunne publikum blant annet overvære 
performancekunstner Rita Marhaugs nakenbad i olje. 



- Forestillingen min er vel mest en refleksjon over hvordan vi mennesker er så innvevd i et liv 
preget av olje i alle former. Hele samfunnet er så avhengig av oljeøkonomien. Samtidig er det 
selvsagt et uttrykk for at jeg ikke ønsker oljeboring utenfor Nordland 5, 6 og 7, sier hun. 

Utstilling i friluft. 
Galina Manikova, som er arrangør av «Fat(t) det ufattelige» er meget fornøyd med både 
utstillerne og de som har møtt opp. 
- Folk har vært så positive. Alle, fra ordføreren til ungene som er her på dag to bare stråler over 
det vi har fått til. Og kunstnerne var veldig lette å be da vi spurte om de ville være med, sier 
hun. 
Manikova skal ha ny utstilling allerede 11. september på Meieriet kultursenter på Leknes. 
- Jeg er så heldig at jeg får mulighet til å bo her i Lofoten i tre og en halv måned i år. Da benytter 
jeg meg av mulighetene som byr seg, sier hun. 
Vebjørg Hagene Thoe, som er medarrangør smiler fra øre til øre. 
- Etter en vanskelig periode med restriksjoner er det deilig å endelig få stille ut, og det til og 
med i friluft. Ungene koser seg, og vi hadde en fantastisk åpningsseremoni i går i et strålende 
vær, sier hun. 
Det var en allsidig festival med både musikalske og visuelle innslag. 
Her er listen over deltagere: 
Galina Manikova - arrangør 
Vebjørg Hagene Thou - medarrangør 
Svenn Ivar Bjørkavåg - assistent og fotograf 
Rita Marhaug - performance 
Thomas of Norway - performance 
Anna-Natalie Aldema Winther - jazz 
Markus Dvergastein - gitar 
Cecilie Haaland - keramikk 
Gunvor Dinamo tangrand - keramikk 
Grethe Winther-Svendsen - keramikk 
Emma Gunnarsson - billedkunst 
Kjersti Teigen - keramikk 
Lene Tori Obel Bugge - keramikk 
Cathinka Mæhlum - glass 
Vemund Thoe - billedkunst 
Cathrine Finsrud - grafikk 
Under saken kan du se en fin billedserie fra festivalen. 
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