A hvaffor en vestjysk beskedenhed?

Efter mit besøg hos glaskunstner Agnethe Maagaard har jeg fået en helt ny respekt for de mennesker, der
kalder sig for kunstnere

I øjeblikket arbejder Agnethe på en stor udsmyknings opgave til Ringkøbing Skole, og det er netop
den, jeg er kommet for at hjælpe hende med i dag.
Agnethe har valgt temaet »Flyv ud i verden« og
skal lave to vinger i glas med et vingefang på cirka
tre meter, som skal hænges op i et vinduesparti på
skolen.

Nogle skuespillere vinder Oscars
Mandag den 18. juli 2011, 14:30
Af Michala Rask Mikkelsen, sommervikaren@bergske.dk

Sommervikaren

Det har altid givet mig et lille smil på læben, når folk introducerer sig
selv som kunstnere.
Jo jo, jeg er med på, at Picasso, Hemmingway og Beethoven nok
havde et par talenter lidt ud over det sædvanlige, men hvis vi skal
forholde os til en mere jordnær skala, synes jeg for eksempel ofte,
man hører om musikere, der sætter et lille hjemme studie op, indspiller en plade og derefter sælger to eksemplarer - en til deres mor
og en til deres bedstemor. Men derfor kalder de så sandelig sig selv
for kunstnere alligevel.
Tag også skuespilfaget. Mange, på trods af at de aldrig har sat deres
fod indenfor på Skuespillerskolen, kalder sig selv for skuespillere og
kunstnere, men egentlig er deres primære indtægtskilde at lange Big
Macs over disken.
Så I kan nok forstå, at jeg altid har fundet titlen en smule komisk. Det
gør jeg til dels stadigvæk, men ikke i nær så høj grad efter at have
besøgt Agnethe Maagaard i sit galleri og værksted i Bøvlingbjerg ved
Lemvig.

Har forfulgt sin drøm

Den tidligere håndarbejdslærer har arbejdet med glas i 12 år, men for fem

år siden tog hendes liv dog en drejning, da hun besluttede sig for at
forfølge sin drøm: At arbejde med det, hun virkelig brænder for, nemlig
glaskunst i form af fade og relieffer.
»Der var en erhvervskonsulent, der sagde til mig, at jeg skulle droppe
de små ting og i stedet koncentrere mig om at lave kunst. Jeg vidste, at glaskunstnerne i Ebeltoft har succes, så stik imod det at være
vestjyde, tænkte jeg, at hvis de kan, kan jeg også,« fortæller Agnethe.
Og det kan hun.
På de fem år har hun haft besøg af dronning Mar grethe, som nu har
to af vestjydens fade stående derhjemme, åbnet udstillinger i New
York og Chicago og har netop fået en henvendelse fra et galleri i San
Francisco, som også er interesseret.

Agnethe forklarer, at vi skal i gang med at prøve
teknikker af til udsmykningsopgaven. Det vil sige,
at vi skal skære glas ud, så stykkerne, når de bliver
sat sammen, får form som en havørns vingefang,
og derudover skal vi vælge farver ud og lægge
glasstykkerne oven på hinanden, så vi kan se hvilke,
der går godt sammen.
»Der skal altid ligge mindst to lag glas oven på
hinanden, ellers bliver det for tyndt og risikerer at
knække,« fortæller hun.

Michala fra Fællesredaktionen
aka Sommervikaren skal være
glaskunstner for en dag.
fotos Johan Gadegaard

Mens Agnethe sætter farver sammen på kryds og
tværs, så de giver et fantastisk spil, synes jeg mest
af alt, at dem, jeg sætter sammen, kommer til at
minde om en kollage, jeg engang lavede i formning
i 4. klasse, som vist nok kun min farmor blev vældig
begejstret for.
Som dagen skrider frem, tager vingefanget form takket være Agnethe.
»Jeg tænker på det som et maleri og penselstrøg,«
for klarer hun.
Tak for kaffe. Jeg forstår slet ikke, hvordan hun kan
holde overblikket, men omvendt er der selvfølgelig
også nogle musikere, der ender på Orange Scene
og nogle ufaglærte skuespillere, der vinder en
Oscar.

Du kan være med til at bestemme
Mange virksomheder har bedt om at få Sommervikaren på besøg, og du kan være med til at
bestemme, hvem der skal have hjælp til en dags
arbejde.
Alle, der stemmer, er med i lodtrækningen om et
rejsegavekort på 5.000 kroner fra Bravo Tours.
Send en sms til 1929 med teksten »sommervikaren 1«, hvis det for eksempel er job nummer 1, du
vil sende Sommervikaren ud i.
Det koster 4,50 kr. plus alm. sms-takst. Din
stemme kan fortrydes jv. unwire.dk/fr. Konkurrencen arrangeres af Berlingske Media, Pilestræde
34, 1147 København K.
Sådan får du Sommervikaren ud at arbejde for
dig
Send en mail med din begrundelse for, hvorfor du
mener, at Sommervikaren skal ud at arbejde i lige
netop din virksomhed, butik eller lignende en dag
samt dine kontaktoplysninger til sommervikaren@
bergske.dk
Læs mere på www.facebook.com/sommervikaren

