
Formandens tale til K5 Fernisering 

15 sekunder......jobsamtale...........godkendt.........ikke godkendt..... 

I går aftes var jeg lige forbi Æglageret for at danne mig et indtryk af K5-udstillingen i mentalenheden og for 

lige at snappe et par fotos til brug i forbindelse med en ”Late Night extra appetizer” på Facebook samt til 

vores medlemmer og sponsorer. 

Jeg gjorde min entre i udstillingsrummet, og Inden der var gået de berømte 15 sekunder, der ofte er den 

altafgørende like-parameter.... blev der trykket synes vildt godt om......i det indre 

godkendelsessekretariat... 

Jeg kunne mærke en overvældende følelse af ro.  

Farverne og værkerne signalerede ikke rød gul grøn .....Kørrrrrrrr 

Farverne og formerne sendte et helt klar signal..... Stop op..... Reflekter.....  

Jeg kan til tider være et bulderhoved.....men roen sænkede sig....alle mine sanser gik i slowmode....... 

fjernede udefrakommende støj...... stillede skarpt på æstetikken....på de  non urolige kulører....... tunede 

ind på de ubevægelige bronzefigurer i bevægelse....  

En udstilling som denne skal opleves med ikke alt for mange forstyrrende elementer omkring sanserne..... 

og et roligt nabolag... 

Lige om lidt kommer alle festivalerne tromlende hen over det danske land... 

Masser af larm og fest..... Det skal der også være plads til... 

Men hvor er jeg glad for, at vi her i Æglageret er med til at skabe rum til ro og fordybelse... 

Det er så vigtigt med disse rum til fred, ro, refleksion og fordybelse.... 

Udstillingen har fået titlen ”Vandet Farven Tiden” 

De fire kunstnere  

Bente Lyhne 

Bodil Lisbeth Thomsen 

Lotte Holten 

Og Hardy Brix 

tager udgangspunkt i vandet..... Vandets bevægelse, vandets nuancer, vandets lyde 

Vandet, stenene, de forskellige klippearter.... 

Lang tid før menneskene gjorde deres indtog var disse urtidselementer tilstede. 

Det er grundelementerne ..... Det livgivende vand og de hårde materialer der holder sammen på det hele. 

Der er så meget spil i både vandet, kridtfjeldet og klipperne... 

Det giver kunstnerne i K5 deres bud på i Æglageret i de kommende 5-6 uger.... 


