
Vandring i
samisk kunst

Kunst gir et øyeblikksbilde av kulturen vi lever i. Ofte gir den også en uventet speiling av oss selv. 
Ved å vandre gjennom Várdobáikis mangfoldige og innholdsrike samling av samisk kunst, 
kan du la deg berøre av det kunsten formidler og få et interessant innblikk i vår samiske 

kultur og historie. Kanskje ser du også deg selv og ditt eget liv i et nytt lys.



På denne vandringen går du sammen med oss gjennom 
Várdobáikis lokaler, fra kunstverk til kunstverk og fra fortelling 
til fortelling hentet fra den lokale samiske historien. Galleriet 
vårt gir samiske kunstnere en arena der de kan vise frem sin 
kunst. Og vi brenner for å dele den videre med resten av verden. 
Vi tar inn både amatører og profesjonelle kunstnere. På enkelte 
utstill inger prioriteres de lokale, andre ganger viser vi kunstnere 
fra hele Sápmi. Ett av våre kjente verk bærer tittelen «Sola» og er 
av Elli Mathilde Novvale. Det er en stillfaren og samtidig kraftfull 
skulptur av stein og metall. Novvale var født i Grovfjord, nær 
Várdobáiki. Hun var utdannet fra Statens Håndverks- og kunst-
skole og Statens kunstakademi på 1950-tallet, med videreutdan-
ning innen glassmosaikk og metallsveisinger. Hun var den aller 
første kvinnelige skulptøren i Norge som fikk Statens kunstner-
lønn. Det er vi stolte av. De andre får du høre om når du kommer. 
Vandringen avsluttes med enkel og trivelig servering i stabburet. 

Kom til oss for å la deg begeistre og berøre av samisk kunst!
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Utstillingen Várdobáiki as
E-post:  post@vardobaiki.no

Telefon:  +47 76 98 50 20 eller 905 31 195

Web:  www.vardobaiki.no

Facebook:  Várdobáiki samisk senter

Oppmøte: Evenskjer i Várdobáikis lokaler,  
 Skånlandsveien 78

Varighet:  1 time

Tid:  Hverdager mellom kl. 9 og 14.  
 For helg- eller kveldstid, ta  
 kontakt for egen avtale

Pris: Kr. 150,- kr for voksne, 
 barn/pensjonist: kr. 75,-. 
 Inkludert: omvisning og kaffe/ 
 klappakaker

Antall:  Max 12 stk. For skoleklasser,  
 større grupper, ta kontakt for  
 tilpasset opplegg

Nivå: Middels krevende

Passer for:   Du må kunne stå og gå i ca 45  
 minutter innendørs. Det finnes  
 heis.


