Aðalsteinn Valdimarsson, Ásdís Thoroddsen &
Hálfdán Theódórsson

Aðalsteinn Valdemarsson er bátasmiður að mennt sem hefur sérhæft sig í
smíði og endurgerð trébáta. Hann er helsti drifkraftur Bátasafns Breiðafjarðar sem að stofni til er safn Aðalsteins Aðalsteinssonar frá Hvallátrum.

Guðjón Kristinsson & Rúnar Karlsson

Guðjón Kristinsson og Rúnar Karlsson. Guðjón Kristinsson og Rúnar
Karlsson eru hleðslumeistarar með margháttaða reynslu af vinnu við torfog steinhleðslu. Handbragð þeirra er eftirsótt og hafa þeir verið fengnir til
hleðslu garða af margvíslegum toga, jafnt innanlands sem utan.

Guðjón Ketilsson

Í verkum sínum vinnur Guðjón Ketilsson gjarnan með hliðstæður
mannslíkamans í ýmsu formi, fjarveru hans og/eða nærveru. Togstreita
mill einfaldra tví- og þrívíðra ímynda og hugmynda, samband hluta (t.d.
verkfæra) við líkamann, byggingarfræðileg rými, eru viðfangsefni sem hafa
verið honum mjög hugleikin undanfarin ár.

Hannes Lárusson

Hannes Lárusson hefur fengist við listtengda iðju á ólíkum sviðum
undanfarna áratugi. Síðustu einkasýninguna hélt hann í Kanada haustið
2008 undir nafninu Based on Dream.

Hildur Bjarnadóttir

Textíll, uppruni hans og samhengi er helsta viðfangsefni Hildar í
myndlistinni. Hún hefur sýnt víða bæði hérlendis og erlendis. Hildur
hefur samhliða myndlistinni kennt í Myndlistaskólanum í Reykjavík og
Listaháskóla Íslands.

Hlynur Helgason

Hlynur hefur undanfarin ár einbett sér að myndlistarverkum sem taka mið
af staðháttum á þeim stað sem hann sýnir á. Ljósmyndir og kvikmyndir
eru þungamiðjan í list hans, en þó oft í tengslum við annan efnivið. Hann
hefur sýnt víða á Íslandi og í Evrópu.

Sólveig Aðalsteinsdóttir

Sólveig hefur tekið þátt í fjölmörgum samsýningum síðustu 25 ár.
Haldið einkasýningar hérlendis og erlendis, m.a. í Listasafni
Reykjavíkur, Nýlistasafninu og í Gallerí Suðsuð-vestur, ásamt því að
kenna myndlist við Myndlsitaskólann í Reykjavík og Listaháskóla
íslands.

Unnar Örn

Unnar Örn skoðar þær hefðir og venjur sem mótast hafa í skrásetningu
fólks á umhverfi sínu. Hann þræðir stofnarnir og söfn og notar innviði
þeirra í verk sem draga dám af uppröðun og flokkun raunveruleikans.
Unnar Örn nam myndlist í Malmö í Svíþjóð.

Þóra Sigurðardóttir

Þóra auk námi við Myndlista-og handíðaskóla Íslands og stundaði
framhaldsnám í Danmörku. Hún hefur unnið við myndlist, listkennslu og verkefnastjórnun á sviði lista og menningar og er annar tveggja
stofnenda Nýpurhyrnu; viðburðafléttu á sviði lista og menningar að Nýp
á Skarðsströnd. Þóra hefur sýnt verk sín hérlendis og erlendis og eru verk
hennar í eigu opinberra safna og einkasafna.

Bátasafn Breiðafjarðar

Fjórir menn tóku sig til að smíða súðbyrðing með breiðfirsku lagi,
Aðalsteinn Valdimarsson, Eggert Björnsson, Hafliði Aðalsteinsson
og Hjalti Hafþórsson. Báturinn var smíðaður um helgar, með hléum
þó, frá hausti 2006 fram á sumar 2007. Ásdís Thoroddsen og Hálfdán
Theódórsson kvikmynduðu smíðina. Sýnd eru brot af þeim upptökum;
jafnframt er verkstæði Bátasafnsins opið gestum.

Endurhlaðin heimtröð, Ólafsdal

Guðjón Kristinsson hleðslumeistari stendur fyrir grjóthleðslu sem
unnið er af Rúnari Kristinssynir og alþjóðlegum hóp sjálfboðaliða
frá Veraldarvinum. Verkið er endurgerð hluta traðarinnar sem áður lá
heim að Ólafsdal. Við verkið er notuð tækni/handverk sem tíðkast
hefur í aldir, verkþekking sem varðveist hefur mann fram af manni.

Nafnlaus verk, Ólafsdal Vél, Sævangi

Teikningabræðingur byggður á ýmsum gömlum uppdráttum brautryðj
enda í iðnsögu fyrri alda, t.d. Torfa Bjarnasonar og Leonardo da Vinci.
Eins konar skissuþreifingar um samband forms og fúnksjónar, lögunar
og notkunarmöguleika. Málningarlög fyrri tíma gerð sýnileg. Vél:
Handsnúið leikfang. Notkunarmöguleikar verkfærisins eru faldir í lögun
þess og samsetningu.

Ólafsdalsskerinn og fleiri hlutir,
Laugum og Ólafsdal

Hlutirnir eru unnir í tré og járn og eru allir með sama uppruna- og
skyldleikavottorðið. Þeir hafa orðið til eins og af sjálfu sér, virðast
þegar hafa verið til þegar þeir voru gerðir.

Spunavélin í Ólafsdal, inngrip,
Laugum og Ólafsdal

Spunavélin í Ólafsdal hefur setið ónotuð í rúmlega 50 ár. Verkið felst
í að koma henni í starshæft form og spinna í henni þráð. Þráðinn
litaði ég úr njóla úr Dölunum og prjónaði úr því föðurland. Á
sýningunni er afrakstur verksins og skráning á ferli þess.

Yfirsýn, Ólafsdal
Útsýni, Laugum, Reykhólum, Sævangi

Yfirsýn rekur útjaðar Ólafsdalslands með myndum teknum allt í
kring um bæinn og eru 10 gráður á milli tökustaða. Á hverjum stað
er tekin mynd að bænum og önnur frá honum. Útsýni eru myndir
teknar í átt til hinna staðanna frá hlaðinu í Ólafsdal.

Ólafsdalskvarðinn, Ólafsdal

Dalir
Hólar
Handverk

Stigar og tröppur, Ólafsdal

Myndlistarsýning í
Ólafsdal og nærsveitum
9. - 31. ágúst

Túnateikningar, Ólafsdal

Gamall uppdráttur skólapilts af skipulagi túna í Ólafsdal vakti athygli
mína á túnum bænda. Tún liggja eins og landslagið bíður best upp á,
skurðirnir teikna línur  sem ráðast af legu lands og farvegi vatns. Ég
gekk upp í hlíðar fjalla, horfði yfir túnin og teiknaði fjölbreytt form
og hlutföll túnskákanna.

Verkið er myndagáta eða nokkurskonar minnisleikhús tengt skala og
mælieiningum. Teikningin er fengin er af póstkorti póstsendu 1925
og er sennilega eftir Tryggva Magnússon.

Tröppur og stigar, taktur og hljómfall í hversdagslegri endurtekningu
og daglegum erli eru efniviður teikninga og ljósmynda. Stigaþrep
hússins í Ólafsdal fela í sér hrynjandi; slitin og máð af ótal skrefum
þeirra sem þar áttu heima.

MENNINGARRÁÐ
VESTFJARÐA

Dalir
Hólar
Handverk
Dalir – hólar – handverk er sýningarverkefni í
Dölum, við Breiðafjörð og á Ströndum sem stuðlar
að samstarfi milli heimafólks og aðkominna um hand
verk og listir. Náttúra og menning svæðisins er up
pspretta verkanna, og er skólahús gamla landbúnaðar
skólans í Ólafsdal og umhverfi hans útgangspunktur
sýningarinnar. Skólinn var á mörkum þeirra þriggja
sýslna sem sýningin spannar og naut stuðnings sveit
anna í kring á öndvegisdögum sínum. Vegna þessa var
ákveðið að nýta húsið sem þungamiðju sýningarinnar
og tengja þaðan í lykilstaði í nágrannasveitarfélögum.
Kveikja sýningarinnar er löngun til að taka þátt í
mannlífi svæðisins, varpa ljósi á menningarverðmæti,
efna til samstarfs við heimafólk og hvetja gesti til
könnunar á umhverfi og menningu á Vesturlandi og á
Vestfjörðum. Sýningin fer þannig fram á 4 stöðum: í
húsi gamla Landbúnaðarskólans í Ólafsdal, á Sauðfjár
setrinu í Sævangi við Steingrímsfjörð, í Byggðasafni
Dalamanna að Laugum í Sælingsdal og í Bátasafni
Breiðafjarðar, Reykhólum. Sýningin leiðir gesti um
svæðið með því að staðsetja verk sýningarinnar á
fjórum stöðum og prenta leiðakort – sem jafnframt er
sýningarskrá. Verkefnið er samvinnuverkefni sem teng
ir listir, handverk og byggðarlög og stuðlar að auknu
samstarfi milli heimafólks og aðkomufólks, einstakl
inga og menningastofnana á Vestfjörðum, Vesturlandi
og víðar.

Sauðfjársetrið,
Sævangi
Steingrímsfirði

Bátasafn Breiðafjarðar
Reykhólum

Sýningin er opin 9. - 30. ágúst 2009.
Skólahúsið í Ólafsdal: opið kl. 14-18 alla daga.
Bátasafn Breiðafjarðar: opið kl. 11-18 og skv.
samkomulagi. Sími: 434 7880.
Byggðasafn Dalamanna: opið kl. 13-17.
Sauðfjársetur á Ströndum: opið kl. 10-18.

Gamli Landbúnaðarskólinn Ólafsdal

Menningarráð Vesturlands, Menningarráð Vestfjarða
og Ólafsdalsfélagið styrkja verkefnið. Nýpurhyrna er
aðili að verkefninu.
Nánari upplýsingar er að finna á vef sýningarinnar:

Http://www.artinfo.is/olafsdalur.

Byggðasafn
Dalamanna
Laugum, Sælingsdal

