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Aktuell i helga

Fargerik utstilling
ved 705
I morgen kommer billedkunstner Therese Myran til 705 Senteret i Tydal med sin utstilling av malerier og digital print.
- Det blir en utstilling med mine
kunstverk fra 2015. Forhåpentligvis en fargerik opplevelse for
publikum, siden jeg alltid har
vært interessert i farger. Bildene
mine er malt og spraylakkert
på lerret, der jeg mikser ulike
medier i samme bilde, noe som
gir spennende kontraster. Jeg
maler med olje, blekk og acryl,
og jeg bruker også kull for å nevne noen av tegne-/ malemediene,
opplyser kunstner Myran.
Fulltids kunstner
Kunstneren, som er bosatt i
Trondheim, men opprinnelig fra
Fosen, har etablert et eget atelier
på Nyhavna i Trondheim.
- Her maler jeg bildene og det
er bare å stikke innom. Men nå
ønsker jeg først og fremst publikum velkommen til utstillingen
ved 705 Senteret i Tydal. Siden
jeg selv har bakgrunn fra landsbygda, er jeg overbevist om at
mine bilder vil treffe også de
som kommer innom 705 Senteret, sier Myran som har blitt fulltids kunstner.
- Jeg er utdannet grafisk designer, men jeg hoppet av den karu-

sellen for å få realisere mine
kunstneriske tanker. Det ble
for flatt og målrettet, samt lite
inspirerende for meg etter hvert.
Jeg har i tillegg bakgrunn som
naturfaglærer, så jeg har hatt
en fot innen de mer realistiske
miljøer også, bemerker Myran
leende.
Sterke uttrykk
Flere av bildene er figurative og
skal gi refleksjoner rundt det å
være menneske både i det store
rom og i det lille rom. Dyr er
også med, og man kan få følelsen av en viss voldsomhet, eller
kanskje rettere sagt sårbarhet, i
de ulike uttrykkene. Utstillingen
ved 705 Senteret vil vare ut siste
lørdag i mai.

Torgeir Hofsmo

Therese Myran åpner kunstutstilling
ved 705 Senteret i Tydal i morgen. En
fargerik og kontrastfull utstilling.

Sykkelgruppa ruller ut på nye eventyr
Selbustrand IL sin sykkelgruppe er nå klar for
nye fellesturer rundt
omkring langs Selbus
asfalt- og grusveger.

Sykkelgruppa i Selbustrand IL sykler nå fellesturer hver torsdag kveld og søndag formiddag. Her tar en gjeng fra
sykkelgruppa en velfortjent pils under en fellestur i august 2014. Foto: Brynjar Dahlø.

Leder for sykkelgruppa, Marte
Tuset, håper på flere sykkelentusiaster og kan samtidig friste
med muligheten for å skaffe seg
ny sykkeldrakt.
- Det begynner å haste litt med
sykkeldrakta, for der har jeg
bestillingsfrist allerede kommende mandag. Vi håper likevel
å bli flere syklister, og fellesturene våre passer for alle, uansett
på hvilket nivå man er. Man kan
korte inn turene vi planlegger,
og man kan selvfølgelig også
forlenge dem, forteller Tuset som
opplyser at i fjor var sykkelgruppa på omkring 30 stykker totalt
gjennom hele sykkelsesongen.
- Vi samles på Mekonomen på
Tømra hver torsdag kveld og hver

søndag formiddag. Turene går på
både asfalt og grus, og vi håper
altså vi blir flere enn de rundt 30
som deltok i fjor, sier Tuset. Se
annonse i Selbyggen vedrørende
bestilling av sykkeldrakter.
Torgeir Hofsmo

14 Selbyggen 6. mai 2016
Idun Synneve Slevikmoens
malerkurs i Kulviksvingen
forrige uke ble en suksess for både deltakerne
og kurslederen selv.
- Ja, vi har vært seks damer her,
og jeg tror det har blitt en bra
opplevelse for oss alle. Vi har
hatt fokus på kreativitet og det å
øve opp sansene våre, der årvåkenhet, disiplin og nysgjerrighet er noen av stikkordene. Det
handler også om å bli raskere til
å finne løsninger under maleprosessen, sier kursleder Slevikmoen som altså hadde fem kursdeltakere med seg.
- Fem damer med fem forskjellige ståsteder. Noen har malt en
god del før, mens for eksempel
Inger Marie Melby, har nesten
ikke malt noe. Hun kom med
mange gode spørsmål og for å
skryte, så er det nok hun som
har hatt den bratteste lærestigen
under dette kurset, mener Slevikmoen som har følgende konklusjon til malerkurset:
- Vi har bygget tillit i kunstnerprosessen, delt opplevelsene
og de har jobbet utenfor sin egen
komfortsone. Rett og slett ”where the magic happens”.

Hvor magien skjer

Torgeir Hofsmo
Malerglede (over) hos nybegynner
Inger Marie Melby, som fikk ros fra
kursleder Idun Synneve Slevikmoen
for sin egen tolkning av Kandinskys
moderne samtidskunst (t.h).
Elin Holten (t.h) har malt en god
del tidligere, noe man lett kan se i
hennes eget maleri der hun legger
en siste touch acrylmaling.
- Where the magic happens, (t.v)
sier Idun Slevikmoen i front mens
hun går rundt og veileder kursdeltakerne. Fra venstre: Tora Hilmo, Berit
Minde Ofstad, Inger Marie Melby og
Ingerid Bellsli.
Therese Myran sin første
separatutstilling kan nå
sees ved 705 Senteret
i Tydal. Lørdag var det
åpning.
Merete Lien innledet åpningen
og håpet utstillingene ved senteret ville styrke kunstinteressen
i bygda. Hun oppfordret også
kunstinteresserte til å melde seg
inn i Neadalen kunstforening,
som i samarbeid med 705 Senteret skal gjennomføre to utstillinger i året. For kunstner Therese Myran var det en stor dag
å få realisere sin første utstilling
i Tydal.
- Jeg føler meg utvalgt, og det
er en stor dag for meg siden det
er min første separatutstilling.
Jeg er en ganske fersk kunstner og har bakgrunn som lærer,
bankrådgiver og som grafisk
designer, sa Myran foran et
tyvetalls frammøtte som etterpå
fikk gå rundt å beskue til dels
storslåtte bilder fra kunstneren.
Bilder hvor kunstneren har brukt
forskjellige teknikker med blant
annet spray, billakk, kull og
acryl. Nå var det ikke bare store
bilder, men det var likevel de
største som visuelt ga en ekstra
opplevelse. Kunstneren solgte til
og med et bilde før åpninga var i
gang, et metalltrykk.

Storslått og levende ved 705

Store og fargerike bilder kan sees i 705
Senteret fram til slutten av mai. Myran sine
bilder har blandete teknikker og uttrykk,
der også ord er med i bildene.

Therese Myran, en allsidig kunstner
opprinnelig fra Fosen, firebarnsmor
og nå bosatt i Trondheim hvor hun
har sitt eget atelier på Nyhavna.
- Alle de 15 metalltrykkene jeg
har med er laget på bakgrunn av
originale malte bilder, sa kunstner Myran ved salgsutstillinga
som varer til og med siste lørdag
i mai.
Torgeir Hofsmo

Gaute Kirkvold (t.h) spilte keyboard under åpninga av Therese Myran (t.v)
sin kunstutstilling, mens Vanja Pedersen (midten) sang.

