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INSPIRERT: - Dette første semesteret har      
hun har utviklet bruker hun til å skape en        

For et halvt år siden ble 
Elin Westbø (34) svært 
så nysgjerrig da hun så 
skiltet «Station Nordica 
Kunstskole» trone på 
toppen av et butikklokale 
i   Arendal. Tilfeldighete-
ne resulterte i et skolese-
mester på kunstskolen i 
Barbu, og nå har hun stilt 
ut resultatet av de ulike 
tegneøvelsene. – Det 
har vekket en indre glød, 
smiler Westbø.

CHRISTINA THOMMESSEN

redaksjonen@agderposten.no 37003700

I helgen inviterte elever ved 
Station Nordica Kunstskole 
publikum til en intim utstilling 
av sine arbeider. I underkant av 
100 personer er vanligvis inn-
om kunstskolens årlige termin-
avslutninger.

Aldri for sent
– Det er aldri for 
sent å studere, 
forteller Elin 
Westbø.

Under en 2-årig utdannelse 
hos Norges Kreative Fagskole i 
Kristiansand, oppdaget Westbø 
hvor mye hun likte å skape noe 
nytt. Noen år senere var hun 
igjen student, denne gangen i 
Arendal.

Ved siden av studiene holder 
Westbø på med å utvikle en ny 
type barnetallerken. Her føler 
hun at hun får god bruk for den 
omfattende tegnelæren hun stu-
derte i dette første semesteret.

– Barnetallerken vil være 
innovativ og ha en spesiell form. 
Den skal gjøre hverdagen let-
tere for foreldrene og lære barna 
å mestre og spise selv, avslører 
arendalitten.

Videre er hun fristet til å 
fortsette på den 4-årige deltids-

utdannelsen ved kunstskolen. 
Hun legger til at drømmen er å 
skape sine egne produkter, en-
ten det er kunst eller varer, og 
kunne leve av det. 

– Det er det kreative jeg trives 
med og jeg har lyst til å lære om 
kroppens anatomi, skulptur og 
maling, hevder studenten.

Skuffet over kommunen
Station Nordica Kunstskole er 
den eneste privateide kunstsko-
le mellom Østlandet og Stavan-
ger som er for voksne. For tiden 
venter skolen på å bli godkjent 
som en 4-årig kunstakademi på 
fulltid.

– Vi har funnet vår nisje. Her 
kan alle over 25 utdanne seg til 
et reelt yrke, forteller Jan Tore 
Pettersen, rektor og grunnleg-
ger av kunstskolen, som selv har 
studert kunst i Italia og Eng-
land.

– Vi utdanner innen anatomi, 
kunsthistorie, pigmentlære, 
skulptur, modellering, støping, 
men også innen det å drive en 

egen bedrift.
I alt har skolen 

hatt fire lokaler i 
både Skåne og Ne-
laug, før Pettersen 
etablerte seg på 

Kystveien 1 i Arendal. Herfra 
har han drevet skolen i halvan-
net år. 

Han er fornøyd med plasse-
ringen, men skuffet over støtten 
fra Arendal kommune.

Roser Grimstad
Han roser Grimstad kommune 
derimot, som har vært i kontakt 
med gründeren.

Med nettverk og samarbeids-
partnere i Canada, Sverige og 
Spania, og en visjon om å bli en 
internasjonal høyskole, ser Pet-
tersen hele verden som sitt ned-
slagsfelt.

– Men skolen bør overleve 
denne landsdelen. Det er en 
fantastisk mulighet for elevene 
og de fortjener å få en sjanse, 
forteller han entusiastisk.

«Det er aldri for 
sent å studere»

ELIN WESTBØ

Jada Pinkett Smith – hardtarbeidende skuespillermor og gift 
med Will Smith – prøver å ikke ha noen spesielle regler som barna 
må følge. Pinkett Smith forteller at hun og Will Smith forsøker 
ikke å tre regler ned over hodene på barna sine. Hun vil heller at 
Willow og Jaden skal finne sin egen vei. – Vi har ikke regler. Vi 
kommer fram til avtaler. Barn er små mennesker, og vi er satt til å 
lede dem. Å prøve å herske over noen er alltid en illusjon.(©NTB)

Familien fungerer uten regler
Hugh Jackman skulle gjøre dramatisk entré til Oprah-showet – 
gjennom å komme seilende ned fra taket til operahuset, hengende 
i en line. Men stuntet gikk galt, og foran øynene på 6.000 publi-
kummere fikk Jackman seg en solid smell i ansiktet da han gikk inn 
for landing. Siden Hugh Jackman ikke er like tøff som Wolverine, 
rollefiguren sin fra «X-Men»-filmene, så måtte talkshowdronningen 
tilkalle førstehjelpsfolk – og en ispose – for å hjelpe ham. (©NTB)

Ofret nesten øyet for Oprah

KULTUR&UNDERHOLDNING

AMBISJONER: - Skolen er i rivende utvikling og her er det mye talent 
som fortjener å få en sjanse. Men vi trenger støtte fra Arendal kom-
mune, noe som jeg dessverre savner, sier Jan Tore Pettersen, rektor, 
lærer og grunnlegger av Station Nordica Kunstskole.

SKISSER: - I det første semesteret står ikke det ferdige produktet i fo-
kus. Utstillingen består derfor av skisser og øvelser, forteller tegnelæ-
rer Leona Nordstrøm Valentin, som blant annet har jobbet for Warner 
Bros.

PENDLER: Den tidligere politimannen Trygve Blørstad pendler fra 
Mandal opptil tre ganger i uken. - Jeg kjenner Timeekspressen godt, 
kan du si. Her med to av sine malerier.

IDENTITET: - I dette maleriet føler jeg at jeg har funnet min kunsteriske 
identitet, sier 2. års student Anne-Brit Christoffersen.

GOD STEMNING: Det var en god stemning under fredagens vernis-
sage ved Station Nordica Kunstskole.

Med lidensk


