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Tónlistarmaðurinn Andervel stefnir á útgáfu EP-plötu sem er undir áhrifum frá heimþrá hans til heimalandsins Mexíkó. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Fæ innblástur frá öllu
sem umlykur mig

Mexíkóski tónlistarmaðurinn Andervel flutti til Íslands fyrir tveimur árum til
að fara í mastersnám. Hann hefur samið tónlist frá unglingsaldri og vinnur nú
að annarri breiðskífu sinni og EP-plötu sem er væntanleg í næsta mánuði. ➛2

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

4 . S E P T E M B E R 2 0 2 0 F Ö S T U DAG U R

Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir

sandragudrun@frettabladid.is

A

ndervel heitir fullu nafni
José Luis Andervel en tónlistina hans á Spotify má
finna undir því nafni, hann segist
þó oftast vera kallaður Andervel.
Hann á að baki langa tónlistarmenntun en hann byrjaði að spila
á gítar tólf ára gamall og samdi
fyrstu lögin sín fyrir þréttán árum,
þá fjórtán ára gamall.
„Ég byrjaði á að flytja hefðbundna tónlist með hljómsveit í
heimabænum mínum Querétaro í
Mexíkó en þar söng ég sem ungur
einsöngvari. Ég hélt svo áfram
formlegri tónlistarmenntun og
útskrifaðist með bachelor-gráðu í
söng,“ segir Andervel.
Hann kom svo til Íslands árið
2018 til að fara í mastersnám í tónlistardeild Listaháskóla Íslands en
hann lauk námi þaðan nýlega.
„Satt að segja þá langaði mig
að skipta um andrúmsloft. Ég var
orðin þreyttur á hraðanum og
streitunni í daglegu lífi í Mexíkó.
Allt í einu fannst mér ég vera að
kafna af að vinna allan daginn.
Ég þurfti að finna stað þar sem ég
hefði pláss til að þróa sköpun mína
og finna innblástur upp á nýtt.
Ísland virtist rétti staðurinn til
þess,“ útskýrir Andervel.

Heillaður af snjókomu

Andervel segir að tónlistin hans
sé afleiðing persónulegrar reynslu
sinnar tilfinningaveru. Hún er leið
til að lifa af og læknast og einfaldlega til að tjá eitthvað sem hann
vill fá útrás fyrir.
„Það er margt sem veitir mér
innblástur. Í fyrsta lagi er það allt
sem umlykur mig. Ég reyni að
veita athygli þessum litlu töfrandi
hlutum sem gerast á hverjum
degi. Ég get eytt mörgum klukkutímum sitjandi við eldhúsborðið
að horfa út um gluggann á garðinn
minn. Bara að horfa á trén bærast
í vindinum eða snjókomuna. Ég er
sérstaklega heillaður af snjókomu.
Hún er svo falleg og ljóðræn.
Kannski af því ég kem frá ólíkum
stað, í Mexíkó er sums staðar snjór
en ég hafði aldrei séð borg þakta
snjó fyrr en ég kom hingað.“
Andervel segir að leikhús og að
teikna veiti honum líka innblástur
og auðvitað aðrir listamenn líka.
„Nýjasta verkið mitt, væntanleg
EP-plata, er undir miklum áhrifum
frá hefðbundinni mexíkóskri tónlist og hljómsveitarverkum, þar
er hluti af bakgrunni mínum og
hefur mótað það hvernig ég byggi
upp laglínurnar og dýnamíkina í
verkunum,“ útskýrir hann.
„Ég fæ samt mestan innblástur
frá Íslandi og tíma mínum hér.
Landslaginu, menningarsjokkinu,
vetrinum, snjónum. Ég vil ímynda

Það er margt sem veitir Andervel innblástur. Hann reynir að veita athygli litlu hversdagslegu hlutunum í umhverfinu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

henni. Ég hef þegar gefið út tvö
lög af plötunni, Muñequita og það
nýjasta No sé. Platan í heild kemur
út í næsta mánuði en núna er ég
aftur byrjaður að vinna að breiðskífunni.“

mér að ég sé að byggja brú milli
þessara tveggja fallegu landa,
beggja heimila minna. Ég er mexíkóskur listamaður, ég ber með mér
hina miklu menningu míns lands
auk þess sem Ísland hefur gefið
mér svo mikið á þeim tíma sem ég
hef verið hér. Það er mér náttúrulegt að blanda þessum tveimur
heimum saman, eða þannig upplifi
ég það.“
Andervel lýsir tónlist sinni sem
persónulegum, mjög hreinskilnum
og einlægum verkum, mjög ríkum
af tilfinningum.
„Ég vil nýta tilfinninguna bak
við tónlistina til hins ýtrasta, Ég
leik mér gjarnan með dýnamík og
andstæður til að byggja upp hugmyndina. Yfirleitt byrja ég á einhverju einföldu, gítar eða píanói
og eigin rödd. Síðan bæti ég utan
á hana til að ná fram ákveðnum
tilfinningum.

Þakklátur fyrir tækifærin
sem hann fær

Upplifði söknuð til Mexíkó

Andervel gaf út sína fyrstu breiðskífu árið 2016 en er núna að vinna

EP-platan heitir Noche sem þýðir nótt á spænsku. MYND/PATRIK ONTKOVIC

Ég get eytt mörgum klukkutímum
sitjandi við eldhúsborðið að horfa út um
gluggann á garðinn
minn.

að tveimur plötum. Áðurnefndri
EP-plötu á spænsku, sem kallast
Noche sem þýðir Nótt og svo að
breiðskífu en hún verður á ensku.
EP-platan kemur út 21. október
en breiðskífan kemur að öllum
líkindum út á næsta ári.

„Síðasta vetur þegar ég var að
vinna að breiðskífunni upplifði ég mikinn söknuð þegar ég
hugsaði heim til Mexíkó. Mig fór
að dreyma liti landsins, lyktina,
fólkið þar, fjölskylduna mína og
svo framvegis. Ég varð að tengjast
menningunni minni aftur. Ég fann
að ég fór að leita aftur í þá tónlist
sem ég var vanur að spila og syngja
áður. Eftir mexíkósk tónskáld eins
og Manuel M. Ponce, Agustin Lara
og Maria Grever. Ég fór þess vegna
að einbeita mér meira að því að
skrifa EP-plötuna en að klára að
gera breiðskífuna,“ segir Andervel.
„Aðalviðfangsefni Noche er,
eins og nafnið gefur til kynna
nóttin, en fjögur lög urðu til út frá

Andervel segir að Ísland hafi ýtt
undir sköpunargáfu sína. Hér hafi
hann fundið tíma til að þróast
þrátt fyrir að finnast erfitt að fást
við allt umstangið sem fylgir því
að vera innflytjandi hér.
„Þar sem ég er ekki evrópskur
ríkisborgari upplifi ég mig svolítið
mitt á milli. Ég er hér en ég er ekki
alveg frjáls. Ég bý hér en á sama
tíma er ég eins konar gestur. Aftur
á móti er sannleikurinn sá að
Ísland er heimili mitt núna alveg
til jafns við Mexíkó. Þó að ég sé
ekki fæddur hér þá er líf mitt hér
núna.“
Hann segir að það að Ísland sé
lítið samfélag hafi sína kosti og
galla.
„Tónlistarsenan hérna er
dásamleg, hér er hæfileikaríkt fólk
með mjög góðar hugmyndir. Ég hef
verið mjög heppinn að hitta gott
fólk á þeim tíma sem ég hef verið
hér. Hæfileikaríkt listafólk og vini
sem hafa hjálpað mér og kennt mér
margt. Það er aftur á móti enn þá
mjög margt sem mig langar að gera
hér, margt fólk sem mér myndi
langa að vinna með og tónleikar
sem ég myndi vilja spila á, eins og
Iceland Airwaves til dæmis. Sem
erlendur listamaður er ég mjög
þakklátur fyrir þau tækifæri sem
ég fæ til að kynna tónlistina mína.“
Andervel segist vonast til að geta
fylgt Noche eftir með tónleikum í
október. Platan átti upprunalega
að koma út í ágúst. Búið var að
vinna ötullega að því að útsetja
lögin fyrir fleiri hljóðfæri, meðal
annars strengjasveit, og tónleikar
voru bókaðir í ágúst. En COVID
setti strik í reikninginn.
„Við urðum því miður að fresta
tónleikunum og núna er ég bara
að bíða eftir nýjum reglum um
samkomutakmarkanir til að geta
endurmetið möguleikann á tónleikum og ákveðið dagsetningu.“

Adria Arjona

armanibeauty.com
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Smáauglýsingar
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Bílar
Farartæki

Garðyrkja

Húsaviðhald

Bílar óskast

550 5055
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Óskast keypt

Keypt
Selt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!

Til sölu

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, Skipholt
27, 105

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

Upplýsingar í síma 782 8800

Þjónusta
Búslóðaflutningar
Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun Bónleysing Flutningsþrif - Þrif
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir
menn.

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Húsnæði

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur
og fleira góðgæti úr hafinu.
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Heilsa

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

FYRIR
AÐSTOÐ

Nudd

INNANLANDS

Save the Children á Íslandi

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Nudd
TANTRA NUDD

NUDD NUDD NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301
www.tantratemple.is

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

ÍSLENSK
FRAMLEIÐSLA
Í YFIR 35 ÁR

Þökkum frábærar viðtökur í sumar!
Núna eru okkar vinsælustu pottar til á lager!

Sigurlaug 550 L
124.500 kr.

Snorralaug 2000 L
278.000 kr.

Unnarlaug 1850 L
285.000 kr.

Grettislaug 1400 L
239.000 kr.

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · normx@normx.is

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

