PÅSKEN
PÅ BARDØLA
VÅRE BESTE PRISER FÅR DU VED Å BESTILLE ONLINE PÅ

www.bardola.no

Her skjer det utrolig mye gøy, både for liten og stor.
Det blir satt opp et eget påskeprogram for alle og et program for barna.
Barneunderholdning hver dag med firmaet Los Ninos.

Vi har kunstuke i hele påsken, se andre siden av denne flyeren

GEILO KUNSTUKE
Starter lørdag 13. april.

Velkommen til åpning av kunstutstilling på Bardøla lørdag 13. april kl. 17.00.
Åpent hver dag i påsken kl. 12.00 - 18.00 til og med 1. påskedag.

MALERI OG GRAFIKK
INGRID HAUKELIDSÆTER født 1968 i Stavanger
Bosatt samme sted. Haukelidsæter er en ettertraktet kunstner og
hennes abstrakte og fargesterke motiver vekker interesse hos et
voksende publikum. Hun har hatt mange utstillinger og utført en
rekke utsmykningsoppdrag. Hun er opptatt av bevegelse og bruker
sine erfaringer fra dans i sin kunstneriske uttrykksform.
ØRNULF OPDAHL født 1944 i Ålesund
Bosatt på Godøy i Giske kommune. Han er en av landets aller
fremste malere og hans utstillinger blir møtt med stor interesse.
Arbeidene hans har også fått mye oppmerksomhet ut over
Norges grenser, det kan vises til innkjøp fra offentlige og private
institusjoner i flere land. Han er først og fremst maler, men
arbeider også med teknikker som litografi,
etsning og keramikk.

TERJE RESELL født 1949 i Oslo
Resell er en fremragende grafiker som hovedsakelig
arbeider med teknikkene koldnål og etsning.
Han har en stor tilhengerskare. Han har hatt en
rekke utstillinger i inn- og utland og er innkjøpt av
viktige samlinger og offentlige institusjoner.
Mennesket er sentralt til stede i Resells motiver,
med en enkel og suggestiv strek skildrer han
gjenkjennelige menneskelige forhold.
YNGVE HENRIKSEN født 1965 i Svolvær
Han bor og arbeider med base i Lofoten. Henriksen er en aktiv utstiller og kan dessuten
vise til mange offentlige oppdrag. Han blir fulgt av en stor tilhengerskare og hans arbeider
er innkjøpt av en rekke samlinger og institusjoner. Han arbeider hovedsakelig med maleri
og broderi/collage, men har også laget noe grafikk.
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