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Kunst som gave  2008

At skulle åbne en udstilling, hvor kunsten er udstillet som gaver -er en

gave i sig selv!
Gaver er mange ting! 0g kunst er mange ting, bare se jer omkring her!

Når vi giver gaver, hvorfor gør vi det så? Er det tanken, eller er det den
værdi der ligger i gaven?

Giver vi for at glæde andre -eller er det for selv at opleve glæden?

Vi  lever i en tid, hvor vi har så ufatteligt meget, så vi dårligt kan finde ud
af at skrive en ønskeseddel. Så -hvor er det da bare heldigt,-), at vi bare
kan gå ind på nettet og finde en hjemmeside med gode ideer til vores

julegaver.
Der findes mange forskellige hjemmesider har jeg fundet ud af.
"Ønskebasen" - Den personlige gave" - Uventede gaver", jo der er rigtigt

mange! Så, nu kan vi google os til de julegaver vi ikke selv kan finde på!

0g der er mange banker og finansieringsselskaber, som vejleder om, hvor
meget man skal op på, for at kunne udnytte sit f radrag rent
skattemæssigt. Så -giv gaver og træk det fra over skatten!!!!!
Sig mig lige - hvor er vi henne? Hvad er det dog der sker?

Jeg læste forleden: Hvorfor give pengegaver til jul -jo for de er så lette
at bytte. ,'-)

Eller dette: Et venligt ord koster intet -og er dog den skønneste af alle
gaver.

0g hvis vi, overfor børn og unge, begynder at fortælle dem om dengang
da mormor var barn -og hvad vi dengang fik i julegaver, så tror de, at vi
er fra stenalderen eller sådan noget!
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Men gaver er jo også helt vidunderlige - især dem der for alvor
overrasker!
Dem, hvor vi i den grad overraskes.

Måske oven i købet: Den uventede gave, som kommer helt uforberedt!

En gave er nøjagtigt så meget værd - som den kærlighed hvormed den er
udsøgt!

Gaver med omtanke -hvor vi har lagt tid og eftertænksomhed i at finde
frem til det ypperste. Det fuldkomne?

Men ingen af os er jo fuldkomne!

Halfdans digte: side 260

Hvad er mon så det f uldkomne?

Jo, mon ikke, at det er det der sker, når vi overraskes af det vi ikke lige
kendte, det der overrasker og vælter os omkuld.
Det kunne være når "kunsten" , når nerven i kunsten, kommer til os -og
bag på os.
Når vi overvældes af det uventede og smukke, som igen og igen
efterlader os stumme og benovede -og det er det unikke og anderledes,
det næsten fuldkomne -vi tiltrækkes af.

På den udstilling som om lidt åbner sig for os, har mange mennesker,
kunstnere, giver sig selv hen i en form for skabertrang, for at finde frem
til det unikke og "ikke  før  sete", som vi  nu kan købe og bruge, som gave.

Lis N. har været så venlig at sende mig mange oplysninger om alle jer
kunstnere. Jeg har læst det hele - og f rydet mig over, at så mange
dygtige kunstnere har takket ja, til at være med. Både Frederikssund
Kunstnere og folk fra andre dele af vores lille dejlige land.
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Her er malere, keramikere, skulptører, smykkekunstnere, glaskunstnere,
Ikon-magere, Papir -og stofmagere eller hvordan jeg nu skal udtrykke
det? 0g i dag er der indkaldt til stormøde for kunstnere i vores
kommune, jeg håber at mange vil møde op i Rejsestalden, så kunstnerne
kan sætte måske endnu mere præg på vores kommune.
Men tilbage til NU!
I har på hver især, på jeres egen måde lagt jeres sjæl og hjerte i jeres
værker, så det må være noget ganske særligt for jer, at "gå af med
dem"!

Men 1 vil, med jeres kunstgaver, komme til at glæde mange mennesker,
helt sikkert.
0g jeg glæder mig til at se det hele.
Jeg har selv prøvet at give kunst som gave. Det er nok noget af det
bedste jeg har gjort, både fordi det indebar en stærk følelse af at give
noget med lang holdbarhed, og noget helt uventet, som ikke var skrevet
op på en ønskeseddel/bestillingsliste!
Men også fordi, at give kunst som gave, er at forsøge at åbne andres øjne
for det uforudsete og uventede - og det er så spændende! En stor glæde.
0g nu bagefter -senere -er det så vidunderligt at opleve, hvordan de
ting, som jeg gav, har fået fine pladser i de hjem, som fik dem foræret,
ja nærmest hæderspladser.
0g de er til stadig glæde -og vi snakker om det.
Så, det er en supergod ide, som Kunstforeningen har haft i flere år, tror
jeg nok. Brug dagen i dag -til at få købt den rigtig gode julegave!
Jeg vil ønske jer til lykke med den fine udstilling, og jeg vil håbe at alle
kunstnerne vil få solgt deres kunst, så det kan glæde en masse
mennesker.
Jeg vil også takke Frederikssund Kunstforening fordi 1 endnu engang har
taget dette initiativ -og fordi udstillingen er blevet så flot.
Tak fordi jeg fik lov til at sige et par ord -og held og lykke med
udstillingen.


