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Cecilie Drechsler
åpnet utstillingen
i Galleri Dina.
ALLE FOTO: PRIVAT

En av akvrallene
på utstillingen.

Liker farger og vann
HUSK REDNINGSUTSTYR

LANGÅPENT
fra kl. 7.00 til kl. 20.00
Oppblåsbar
redningsvest
kr.

498,-

Vi feirer at butikken er pusset opp og
inviterer deg til en god handel. Vi serverer kaffe og kaker.

Tilbudet fra Fiskerimessa gjelder fortsatt
HUSK SJØKART

Kari Rindahl
Endresen stiller ut
akvareller på Galleri
Dina i Svolvær.
HUGO JOHANSEN

Nyåpning av butikk onsdag 22. april

Vi har gode tilbud på
Seajet bunnstoff og båtprodukter 20% rabatt
Foma vaskemiddel
Fritidsfiske 20% rabatt
Flytevester, utg. modeller halv pris

Kari Rindahl Endresen.
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Kari Rindahl Endresen bor
og arbeider til vanlig i Tromsø, men har flere ganger
besøkt Lofoten. Etter 15 år
som journalist har hun nylig
sagt opp jobben i NRK for å
satse fullt på kunsten.
– Jeg følte at tiden var inne
til å ta dette valget. Nå får jeg
bruke all tiden min på å lage
bilder. Jeg føler at det er slik
jeg utvikler meg, og finner et
eget formspråk.
– Du maler bare akvarell?
– Ja, dette er et uttrykk
som passer meg. Jeg liker å
jobbe med farger og vann, og
synes det står godt til mitt
temperament. Akvarell kan
være vanskelig, og man lærer
hele tiden noe om hvordan

vann og papir oppfører seg.
– Hvilke motiver maler
du?
– Gamle brygger går igjen
i bildene mine. Mormors hus
fra Steigen har jeg mange
flotte barndomsminner fra,
og dette huset bærer jeg med
meg, og det dukker også opp
i bildene i forskjellige landskaper og settinger. Jeg er
glad i kontraster og dramatikk. Jeg har hørt noen si at
bildene gir dem en arktisk
følelse, sier Kari som synes
det er trist når hun ser gamle
hus stå og forfalle.
– Alt trenger ikke være
nytt og fancy.
Hun fikk solgt syv store
akvareller allerede da utstillingen åpnet på lørdag, og
sier at bildene vil henge i
Galleri Dina fram til galleriet flytter i nye lokaler, og deretter vil en del av bildene bli
å finne også der.
hugo.johansen@lofotposten.no
tlf. 76 06 78 02

«Vi Elendige» går to dager
Revyen «Vi Elendige»
blir spilt to dager,
torsdag og fredag i
Lofoten Kulturhus.
– Vi vurderte seriøst å kjøre
en forestilling også lørdag 25.
april. Imidlertid lot vi dette
være, sier markedssjef Ronny

Pedersen i Svolvær Byteater.
Fredagens forestilling er
fullsatt, mens det er noen få
ledige billetter igjen torsdag.
– Vi har øvd hele denne
helgen. og får tirsdag slippe
til med øvinger i kulturhuset. Det gleder vi oss til, sier
Ronny Pedersen.

