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NYTT LIV: Mange kom for å få med seg utstillingen, som også ga nytt liv i lokalet som tidligere var Narvesen-kiosk.

alle foto: anniken renslo sandvik

Fyller gammelkiosken
med nytt kunstliv
Gamle Narvesen ble
på nytt fylt med folk
da Vadsø kunstforenings festivalutstilling
åpnet onsdag.
Anniken Renslo sAndvik
ars@finnmarken.no

vadsø: Tradisjonen tro åpnet
Varangerfestivalen onsdag med
kunstutstilling på ettermiddagen. I år har utstillingen tittelen
«Mitt landskap», og baserer seg
i stor grad på Andøyas Gunnar

Tollefsens verk. I tillegg har flere yngre kunstnere tolket hans
verk, og til sammen fyller resultatet nå den gamle Narvesenkiosken i Vadsø sentrum.
– Vi får tjuvstarte festivalen
med festivalutstillingsåpning.
Hoveddelen av utstillingen er
Gunnar Tollefsens verk. Og så
har vi fått velge to av de yngre
kunstnerne til vår utstilling.
Det er et lysverk inne i en sort
boks, og en lydskulptur som
henger i Kirkegata, forteller
kunstforeningens
Monica
Milch Gebhardt.
HC Gilde har lysverket, mens

Linn Halvorsrød står for lydskulpturen.

Kom til Vadsø
Gunnar Tollefsen er fra Andøya, og torsdag hadde han tatt
turen til Vadsø sammen med
kona for å overvære utstillingsåpningen.
– Det ser fint ut det her. Det er
mange år siden jeg lagde en del
av disse bildene her, så det er
over et lengre tidsrom, forteller
han.
Inspirasjonen henter han fra
landskapet i Vesterålen.
– Fra sjøen og stranden og

KUNST I GATA: Ett av kunstverkene, lydskulpturen til Linn Halvorsrud, er hengt opp i
Kirkegata mellom Nav og bokhandelen.

myrene. Det er litt abstrahert,
men det er naturen som er bakgrunnen, sier han, som synes
det er gøy at yngre kunstnere
har latt seg inpirere av hans
verk.
– Det var veldig fint. Jeg er interessert i det unge kunstnere
gjør, jeg må jo følge med på hva
de steller med, sier han.

Gledet seg til festival
Blant dem som hadde møtt opp
for å få med seg utstillingsåpningen, var Kristin Gaski Brevik, søsteren til kunstforeningens Torjus Gaski Brevik.

– Han introduserer oss for
kunst- og kulturliv, så det er
bra, sier hun.
Hun hadde også planer om å
få med seg mer av Varangerfestivalen, og gledet seg til Susanne Sundfør og Sondre Justad
torsdag.
– Det er denne uka flest er
hjemme, og det pleier å være
god stemning. Da må man være
her, det er en bra festival, sier
hun.
iFinnmark sendte direkte
fra åpningen av kunstutstillingen. Den sendingen kan du
se i opptak på iFinnmark.no.

ÅPNET: Kunstforeningsleder Monica Milch Gebhardt sto for åpningen av utstillingen.

