14

KULTUR & OPPLEVELSER

KULTUR & OPPLEVELSER

TIPS OSS: tlf. 924 33 180 / tips@bydelsavisa.no

11. FEBRUAR | NR. 3 | BYDELSAVISA STRINDA

www.bydelsavisastrinda.no

BYDELSAVISA STRINDA | NR. 3 | 11. FEBRUAR 2015

«Mammas
død utløste en
sterk skapertrang i meg»
Det sier Åse Marie Fagervik (46) fra det
splitter nye atelieret hun har etablert i kjelleren til den gamle yrkesskolen på Nedre
Charlottenlund. Hun aktuell med egen
separatutstilling på Ringve Museum som
står fram til 3.mars.
Tekst og foto: Jan-Are Hansen
– Det ser rent og ryddig ut her
inne nå, men det spørs om blir
mer kaos og malingssøl når kreativiteten tar skikkelig overhånd.
Det er i hvert fall fantastisk å ha
fått så mye plass å boltre seg på,
forklarer Fagervik.
På den ene veggen henger to
lerreter med påbegynte arbeider.
Fargesterk akrylmaling er fellesnevneren.

Prosessen

– Jeg har et sterkt ønske om å bidra med noe oppløftende og positivt gjennom arbeidene mine. Det gir mening
når bildene mine gleder og rører ved noe i andre mennesker, forklarer Åse Marie Fagervik.

NYHET: Bestill time
online med Fixit-appen!

– Kan du si litt om hvordan du
arbeider?
– Det som henger her er skisser.
Jeg vet ikke helt hvor jeg ender
opp med disse ennå. Jeg har ofte
noen ideer om fargebruk og teknikk, men veien er uforutsigbar.
Nye former og uttrykk dukker
opp underveis, og jeg kan snu og
vende mange ganger. Det kan bli
mye adrenalin, forklarer Fagervik

til Bydelsavisa Strinda.
– Du liker selve prosessen?
– Å ja. Det er det som er så spennende med å jobbe med akryl.
Man bruker ikke bare penselen,
men også svamper, skraper og
andre instrumenter for å oppnå
det uttrykket man er ute etter Jeg
er glad i sterke og uttrykksfulle
farger, noe som som også kommer til uttrykk i mange av mine
bilder, smiler Fagervik engasjert.
– Det gir meg masse glede og
energi.

Inspirasjon
Fagervik fant sin kunstnerskjebne relativt sent i livet. Det var
først etter at hennes mor gikk
bort for 5 år siden at hun startet
på sin kunstnerkarriere og begynte å male.
– Mammas død utløste en
sterk skapertrang i meg. Hun
var en usedvanlig kreativ kvinne.
Tegning, maling, skulpturering –

Fornøyde musikanter i Åsvang og Eberg Skolekorps; Camilla Bouchet
Strøm, Elise Margrethe Eide, Charlotte Eide, Amanda Sæther, Åsne
Langlo Brende, Anna Schmid Bjørge, Eiril Langlo Brende, Tonje Aune.
Bak; Jesper Fyhn og Gunnar Fyhn. (Foto: Åsvang og Eberg skolekorps)

hun gjorde alt. Men fikk dessverre ikke realisert seg som kunstner. Det ble liksom ikke tid med
unger og hjem. Det var en annen
tid. Hun har hatt en stor innflytelse på meg og kunsten min.
– Du plukker på en måte opp
tråden etter henne?
– Definitivt. Jeg tenker ofte på
henne når jeg arbeider. Det kan
være sårt og vondt, men også veldig
inspirerende, forklarer Fagervik.
– Du ville gjerne ha delt din
kunst med henne?
– Absolutt, men nå ble det en
gang ikke slik. Men jeg velger
å tenke at hun følger med meg
uansett.

Tanker og tolkninger
– Hvordan vil du beskrive din arbeidsmetode og ferdige bilder?
– Det er sammensatt. Målet
mitt er å skape stemninger i bildene som tilskuerne kan lese sine
egne tanker og tolkninger inn i.
Åpenhet rett og slett. Jeg har et
sterkt ønske om å bidra med noe
oppløftende og positivt gjennom
arbeidene mine, sier Fagervik.
Hun forteller at hun ofte får
sterke og rørende tilbakemeldinger og tolkninger på bildene.
– Mange av de som har kjøpt
bilder av meg finner trøst i både
budskapet og motivet. Det gjør

Ny korps-suksess
Åsvang og Eberg skolekorps spilte seg atter
en gang til seier i Trøndersk Mesterskap.
Av: redaksjonen

« Målet mitt er å skape stemninger i

bildene som tilskuerne kan lese sine
egne tanker og tolkninger inn i.

meg ydmyk. Jeg får også tilbakemeldinger på at kunsten min gir
energi. Det gir mening når bildene mine gleder og rører ved noe
i andre mennesker, sier Fagervik.
– Sterke opplevelser?
– Absolutt.

Allmenngyldige tema
Fargene, lyset, sjelen, kjærligheten, evigheten og medmenneskelige forhold er gjennomgående
tema i Fagerviks kunst. Maleri med titler som blant annet
«Evighet», «Håp», «Livsveven» og
«Nærhet» vitner om det.
– Tung tematikk?
– He-he. Det høres kanskje
tungt ut dette, men jeg må understreke at jeg er nok like kjent
for mine glade, energifulle og far-

gesterke malerier. Allmenngyldige tema som angår oss alle.
– Hva er planene framover?
– Separatutstillingen på Ringve
Museum er åpen fram til 3.mars.
I tillegg jobber jeg opp mot årets
Bryggeutstilling i Råkvåg som
starter i slutten av mai. Jeg er
også fast utstiller på Galleri Oluf
i Trondheim, sier Fagervik.
Om ikke karrieren har vært så
lang så har det skjedd mye på
kort tid.
– Jeg har i det siste fått flere
forespørsler om å stille ut i Oslo
også. Det er noe jeg vil jobbe mot
til 2016, avslutter hun.
Mer info om Fagerviks kunst
finner du på nettsiden:
www.artgalleri-fagervik.com

Første februar ble Trøndersk
Mesterskap (TM) i korps gjennomført i Olavshallen. Åsvang
og Eberg Skolekorps, som var
regjerende mester, hadde valgt
å stille i 2. divisjon i år da korpset er i gang med et generasjonsskifte. Sammen med sin
dirigent Stian Rødskjær gjennomførte korpset nok en god
konkurranse, og vant divisjonen med 93 solide poeng, hele 6
poeng foran neste korps.

Stolt dirigent
– Dette er helt fantastisk! For 4.
år på rad spiller korpset seg inn
til seier i Trøndersk Mesterskap.
Det er en prestasjon jeg ikke har
sett maken til. Selv om vi er få
musikanter i korpset, så spiller
vi så publikum og dommere
knapt kan tro hva de hører.
– Korpset har også et meget
trygt og godt sosialt miljø, sier
en stolt Rødskjær.

Beste instrumentgruppa i
2. divisjon
I tillegg til seier i divisjonen ble
kornett/trompetrekka i Åsvang
og Eberg Skolekorps vurdert
å være den beste instrumentgruppa i 2. divisjon i 2015.
Det gror godt i korpsmiljøet
på Åsvang og Eberg, og ett rekordstort juniorkorps med 31
medlemmer stilte i TM med sin
dirigent Jonathan Hamel. Juniorene imponerte med et variert
og ambisiøst program, og ble
belønnet med tittelen Trøndelags KULESTE korps.
Neste mulighet til å høre
skolekorpset blir på korpsets
vårkonsert 15. mars kl 18.00 på
Strinda Videregående skole.
– Dette er en god mulighet
til å få høre hvor godt det gror i
korpslivet på Strinda, sier leder i
korpset, Anne Langlo.
– Jeg oppfordrer alle til å
komme for å høre hvor allsidig
Åsvang og Eberg Skolekorps er,
avslutter Langlo.

Vi hjelper deg gjerne med en siste
hilsen til avdøde, eller kondolanse
til de etterlatte

Vi ønsker nye og gamle kunder

hjertelig velkommen!
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