fl

Kunst som gave 2006
At skulle åbne en udstilling, hvor kunsten er udstillet med henblik på
salg til gaver, er en gave i sig selv!

At give gaver, som gives for at glæde, overraske og åbne øjne for
noget nyt, er vel i sig selv en gave!

Jeg har derfor været inde i mit eget skatkammer, for at finde
grunden til, hvorfor man overhovedet skulle give "kunst som gave`'!
Hvorfor ikke følge de ønskesedler/bestillingslister, som fra nu af
bliver sendt rundt i den virtuelle verden, så vi ved præcist i hvilken
forretning "gaven" kan købes. Hvilket varenummer den har, og på
hvilken hylde den findes? Nej, det er sørme for kedeligt, synes jeg!
Lad os i stedet give gaver, som ingen på forhånd kunne vide noget
om, som er noget ganske særligt og som modtageren ikke på forhånd
kunne forestille sig!
Det er vel en del af julens budskab: "Det vi ikke vidste hvad var"!

I dag er her mange forskellige kunstnere og kunstværker.
Jeg har tænkt lidt over det, jeg er ikke kunstner, men hvad siger
det egentlig mig?
Akvarel

Papirets struktur ... det glatte, det ru, det nubrede, mange
overflader, som vandfarverne kan glide hen over eller forblive i ...

Lette, transparente farver, som let og ubesværet flyder sammen til
billeder, hvor jeg måske kan finde former, som fører mine tanker ud
af tangenter, som intet har med motivet i billedet at gøre ...
Glas

Eventyrligt materiale, som lader sig forme, af følsomme hænder,
måske af mundens ånde, former blæses ind i den varme glasmasse og
vi ser undrende til.
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Vi glæder os over farver og former, som vi genkender eller som vi
overraskes over. Det er en eventyrlig verden.
Keramik

Min barndoms - og ungdoms store fascination.
Lerets våde og kolde klump, som lader sig forme til enkle eller mere
komplicerede værker, hvor genkendelser opstår og forsvinder i 6t nu!
Glasurer, som lader lerets egen farve trænge igennem, eller glasurer,
som lægger sig, som lette og dybe farver, omkring den endelige
form. Keramikken er en stadig kilde til forundring!
Maleri

Kan være ''det hele"!
Det gør et dybt indtryk, eller det er totalt ligegyldigt! Jeg bliver
trukket ind eller stødt fra! Jeg bliver nysgerrig og provokeret. Jeg
finder hvile eller bli' r forvirret! Malerierne, er et stort og ufatteligt

univers af farver, former og væsener ... kan være så svært
Malerierne er blevet min nutids inspiration og følsomme ven!
Papir

Papiret er overalt! Vi glatter det ud med varme hænder, vi krøller
det sammen, vi læser på det, vi aflæser det!
Vi forbruger det i forrygende fart!
Nogle kan trylle med det, gemme ting i det, pakke noget ind i det måske julegaver?
Papiret kan foldes og formes, det kan farves og forfjnes, og vi kan
forføres af skyggerne, som spiller i de finurlige farver og former.
Smykker
Glimmer, glimmer, snik snak ... pailletter, diademer og prinsesse-

klæd-ud-tøj! Eventyrets verden fascinerer os og vi drømmer, når vi
er små piger - og elsker det der glitrer!
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Når vi bliver større, og ældre, så er det ikke så meget det
funklende og glitrende, men nok mere det der lige giver det ekstra,
som jngen anden har magen til!

Smykker understreger vores personlighed, og vi åbner os for nye
materialer i smykkekunsten, mens vi udvikler os - gror og ældes!
Skulptur
Her kan alting ske! Det kan være stort, småt, højt og smalt, eller
voldsomt prangende og anmassende!
Smag og behag bliver for alvor sat på prøve. Her bliver alle sanser
skærpet og vi må føle og mærke, med hænder, som stryger hen over
skulpturens overflade. Formerne trænger dybt ind i vores sjæl, og vi
ser ikke kun med øjnene.

-00g det gælder vel for hele det kunstneriske spekter!
"Vi oplever med alle sanser"!

Vi forsøger at forstå! Vi trækker vores daglige forståelsesbaggrund
med ind over en verden, som slet ikke skal, eller vil forstås!

Det er så svært for os, bare at skulle nyde og fornemme, og lytte til
intuition og hjerte!
Den gave burde vi give os selv!
Måske er det ikke alle, som er her i dag, som også er på jule-indkøb!
Men derfor kunne man jo godt lige overveje om ikke, det netop er i
år, det kunne være godt, at give kunst som gave til jul? Eller måske
til den fødselsdag, som venter i den kommende tid?

Det er skønt at få kunst som gave, jeg ved det selv.
0g det er skønt at give kunst som gave. I skulle prøve det!
Tak til alle jer i Kunstforeningen, fordi 1 giver os denne mulighed for

at kigge med. Det er et kæmpearbejde 1 gør, for at vi i
Frederikssund, kan få lov til at se på - og købe kunst som gaver!
I skal have en stor tak! I er med til at åbne vore øjne og hjerter!

