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Det er Lillejuleaften og vi har sendt vore familiegæster hjem med alle gode
ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.
De samme ønsker sender jeg til jer i denne lille FORMANDEN ORIENTERER her
helt op til jul.
Vi kan i foreningen se tilbage på et år fuld af gode oplevelser med kunst og vi kan
især glæde os over, at der er så mange , der har valgt at være sammen med os i
kunstforeningen.
Vi har siden vores efterårsudstilling i september været samlet om en form for
outsiderkunst, da vi besøgte Museum Ovartachi på Risskov Hospital i oktober.
Det var en stor oplevelse at blive guidet igennem den mangeartede udstilling,
hvor patienter og personale i maleri og skulpturelle arbejder gav udtryk for
deres oplevelser af netop deres verden. Ikke alle værker var lette at forstå og
forholde sig til, men det var oplysende og øjenåbnende med den udmærkede
guides forklaringer omkring værkerne og deres skabere.
I november oplevede vi noget helt andet, idet Esther Jensen tog os med ind i det
univers, Bjørn Nørgård havde formet til gavn og tænksomhed for
Christianskirkens brugere…………………og vi andre, der jo kom langvejs fra ☺
Det smukke alterrelief med Den sidste Nadver i en moderne fortolkning med
både kvindelige og mandlige disciple + brød og vin in natura var både smukt og
spændende og gennemgangen af de ny- og gammeltestamentlige historier sat
sammen efter kunstnerens valg blev anskueliggjort på fornemste vis.
Det var faktisk en STOR aften, og vi var heldigvis mange, der delte oplevelsen.
Mere tant og fjas var der over decembers Kunst. Glögg og Klejner, som Progres
inviterede til. Jens Christian Jensen viste og fortalte om sine mange land-art
projekter i ind-og udland og ved det traditionelle lotteri, havde vi chancen for at
vinde et af kunstnerens mindre værker.
Glögg og hjemmekogte klejner fuldendte aftenen på hyggeligste vis.
Nu er det så jul og vi holder lidt lav profil i foreningen til vi mødes til
generalforsamlingen d. 28. februar på Kastaniehøj. I skal nok få en invitation, når
vi nærmer os.
I år vil der være ekstra mange gevinster at hente, fordi vi har fået så mange nye
medlemmer, og da Anita igen i år har lovet at stå for en servering, tror vi, at vi
bliver rigtig mange. Det håber vi, for vi er glade for den opbakning, I som
medlemmer viser, når I møder op til vore arrangementer.
TAK for nu. God Jul ønsker jeg jer alle og et godt og kunstudbytterigt nytår.
Mange hilsener fra
Vibe

