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Sarpsborgkunstner
Marit Risto Fagerli (55)
har satt sammen en stor
internasjonal poesi- og
bildeutstilling i Sverige.

Det er den internasjonale litteræ-
re og kunstneriske bevegelsen
Immagine & Poesia; bilde og
poesi, som presenterer utstilling-
en «Colours Peace & Solidarity». 

Marit Risto Fagerli, som er be-
vegelsens norske representant,
har jobbet med utstillingen. Ut-
stillingen, som åpnet i går i Galle-
ri Passagen ved Årjäng bibliotek,
presenterer ulike uttrykk fra en
rekke internasjonale kunstnere
og forfattere. 

Nettopp slike koblinger
mellom bilder og ord, er viktig for
Immagine & Poesia, som siden
2007 har arrangert en rekke slike
utstillinger og poesiopplesninger.

Utstillingen har blitt til ved at
kunstnere har inspirert hveran-
dre. Et dikt kan ha ført til et figu-
rativt maleri eller annet

kunstnerisk uttrykk - og om-
vendt.

Selv viser blant annet Risto et
oljemaleri med engler, som stilles
ut sammen med diktet «Angel»
av engelske Aeronwy Thomas.

Risto som har malt siden tenå-
rene, kommer opprinnelig fra Lil-
lestrøm, men har i mange år vært
bosatt på Ise. Hun har blant
annet utdannet seg ved Einar
Granums kunstskole, studert i
Provence, og har gjennomført
studiereiser og periodevis bodd i
Hellas og Spania. Kunstneren har
hatt flere utstillinger også i Sarps-
borg, blant annet på Skjeberg
bibliotek og ved Kafé Petit Paris.

På utstillingen i Årjäng stiller
hun ut i selskap med en rekke for-
fattere og kunstnere blant annet
fra Italia, Hellas, Kroatia, USA,
Nederland, Australia, Tyskland,
Latvia, Sveits, Nederland og
India. Utstillingen som også vises
via kunstbevegelsens nettside,
varer til og med 2. august.
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Viser kunst med ord

I SVERIGE: Kunstner Marit Risto Fagerli stiller ut på den internasjonale ut-
stillingen «Colours Peace & Solidarity» i Årjäng, som forener figurativ kunst
med poesi. (Foto: Marie Strand Lien)

arken 
tillingene 

nes tidligere storsatsing «Sverdet» bør få hvile i noen år, og heller rydde plass for årets storsatsing «Olav den Heldige og lykke-
ted. (Foto: Mats Duan)

 hjemme
det kommer til bedre organise-
ring, og det som er litt negativt er
at det koster for mye å komme
inn på området. For vår del
kunne det vært gratis.

– Men dere tar selv betalt for
vikingaktivitetene dere arran-
gerer?

– Ja, men det er bare en sym-
bolsk sum som skal dekke utgifter
som brekte buer og piler, ødelag-
te sverd og skjold og så videre.
Det er ingen av oss som får betalt
for å være her, så det lille vi tar
går til å dekke utgiftene vi har på å
arrangere aktivitetene, påpeker
Mørk.

OPPRYDDING: Gode rutiner gjennom helgen førte til mindre oppryd-
dingsarbeid for vikingene, som selv sto for det hver enkelt hadde brakt med
seg. Her er det vikinglaget Svalthr fra Sarpsborg som rydder på festivalom-
rådet. 

En av Momentums utendørs-
kunstverk av Victor Lind ble i
helgen utsatt for hærverk, skriver
Moss Avis på sine nettsider.

Det ble i løpet av fredagsnatten

fjernet en flaggstang og et flagg fra
kunstverket som står utenfor
Galleri Gerner. 

Heldigvis kom det til rette
raskt, lørdag ettermiddag fant

produksjonsleder Eivind Karlsen
flaggstangen liggende tilbake ved
siden av installasjonen. Det var
heller ikke store skader på flagg-
stangen.

Punkt Ø har likevel valgt å an-
melde saken, ifølge Moss Avis.

Kunsthærverk i Moss

Det nærmer seg årets kor-happe-
ning i Østfold. Fra 16. til 18. au-
gust samles vel 130 sangere til
kortreff med dirigent Per Oddvar
Hildre og Leif Bråten på Hauge-
tun folkehøyskole på Rolvsøy. 

I mange år har skolen invitert
til korseminar sommerstid, og
suksessen fortsetter. I år blir det
musikalske temaet swingende go-
spel fra inn- og utland, og band
og solist er selvsagt også med
gjennom hele helgen.

Hildre, kordirigenten som har
gjort seg bemerket i både inn- og
utland, vil nok en gang lede kor-
sangerne gjennom helgen. Søn-
dagen avsluttes med en muntlig
eksamen, der samtlige syngende
og spillende deltakere inviterer til
konsert i Rolvsøy kirke.

Swingende kortreff

I helgen startet Kosterfestivalen,
melder Halden Arbeiderblad.

Festivalen vil vare i to uker, og
det blir blant annet konserter
hver kveld i Kosters Trädgårdar.

Det blir to festivalscener på den
svenske øya, og Anni Egecioglu
(som tolker Monica Zetterlund),
Claire Varga, Den Norske Ope-
ras Espen Langvik (baryton),
Man Must Sing og Fredmans
Apostler er noen av artistene som
blir å høre. Det blir dessuten
spennende vandrekonsert med
finsk-svensk-tyrkiske Kauhuka-
kara og Kosters egen vandrende
historieforteller Stefan von Both-
mer.

Kosterfestival 
i to uker

I helgen besøkte Harald Zwart
den berømte amerikanske tegne-
seriemesse Comic Con. Der ble
han en populær mann, melder
Fredriksstad Blad. Filmskaperen
fra Fredrikstad måtte nemlig
svare på spørsmål og skrive auto-
grafer for fansen i timevis. 

For en sal full av 6.000 fans,
viste Zwart nye klipp fra sin kom-
mende film, «The Mortal Instru-
ments - City of Bones». For en
film kan Comic Con bety mye, og
om fansen faller for det de ser
øker muligheten for «box office»-
suksess betraktelig. 

Zwart skrev autografer i timevis


