Länstidningen i Östersund

Sida 1 av 1

Lokal kultur

Torsdag 17 juli 2008

Konsten fick henne frisk
SKÅLAN LT
Konsten hjälpte Lena
Wagenius att övervinna sin
sjukdom. För ett par veckor
sedan hade hon vernissage
på sin första utställning.
– Tack vare målningen har
jag återfått mitt
självförtroende, säger hon.
Under flera år led Lena
Wagenius, 43, från Skålan, av
utmattningssyndrom. Som en
Efter sju år som sjukskriven har Lena Wagenius
del i rehabiliteringen bestämde
Inspirationen till sina tavlor hittar Lena Wagenius
lyckats komma tillbaka till arbetslivet igen. "Till
hon sig under våren 2005 för
i sig själv. Starka intryck sätter bara käppar i
stor del har jag konsten att tacka för det", säger
hjulen för henne, i stället är det lugn och ro hon
att gå en kurs i akvarellmålning hon. Foto: Sandra Högman
behöver för att kunna skapa. "När det är stilla
hos en konstnär från södra
omkring mig händer det saker med färgerna",
Sverige under dennes besök Jämtland.
säger hon.
– Jag har alltid tyckt om handarbeten och tänkte att målning kanske skulle
kunna vara någonting för mig, säger hon.
Under kursens gång visade det sig att Lena Wagenius hade stor talang för akvarellmålning. Och det dröjde inte länge innan
hon hade sålt sin först tavla.
Under de kommande åren gick hon samma kurs hos konstnären tre gånger.
– Jag upptäckte att det fanns någonting i mig som jag inte greppat tidigare. Det var en häftig upplevelse, säger hon.
Till en början sålde Lena Wagenius först och främst sina tavlor till släkt och vänner eller under mindre evenemang hemma i
Skålan. Men för drygt två veckor sedan var det dags för henne att för första gången ställa ut sina verk på ett galleri. Till och
med 27 juli går det att beskåda hennes tavlor på Galleri M i Svenstavik.
– Mitt livs första vernissage kändes bra, säger Lena Wagenius. Spännande, men extremt blottande av min egen person, säger
hon.
Och i oktober är det dags igen. Då ställer Lena Wagenius ut under Bergs konstvecka. Men kändisskap lockar inte den lovande
konstnären från Skålan. I stället är det lilla och enkla som är viktigt för henne.
– Jag vill fortsätta sälja och kanske få testa på sådant som jag inte gjort tidigare, helst av allt skulle jag vilja måla tavlor med
större ytor, säger hon.
Samtidigt som Lena Wagenius drömmer konstnärsdrömmar i det stilla fortsätter processen med att bli helt fri sitt
utmattningssyndrom. Och hon är en bra bit på väg.
– Jag har börjat jobba halvtid, säger Lena Wagenius.
– Troligtvis har konsten varit en stor anledning till att jag kunnat komma tillbaka, fortsätter hon.
Sandra Högman
sandra.hogman@ltz.se
0687-515 20 Mobiltel. 070-222 51 67

http://www.ltz.se/skrivut.php?id=532062&avdelning_1=108&avdelning_2=221

2008-08-16

