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Kunsten skabes i
hyggelige omgivelser
Alt, hvad du siger, kan og
vil blive brugt imod dig
Jeg kunne fornylig ikke dy mig for at investere i en bog,
der har den lovende titel “Verdens værste citater.”
Det er altså en bog, som selv på en dårlig dag vil formå
at lokke smilet frem over alt det, der er blevet sagt i tidernes løb.
Især amerikanske politikere har haft - og har da vist stadig - en tendens til at komme grueligt galt afsted med det,
de siger. Og har de først sagt noget vrøvl i det offentlige
rum, så er der ingen vej tilbage. For så må de leve med
devisen, at “alt, hvad du siger, kan og vil blive brugt imod
dig.” Men måske politikerne har den opfattelse, at det er
bedre at komme galt afsted end slet ikke at komme afsted.
Citaterne nedenfor er bare et lille udpluk af, hvad der bliver budt på i bogen.
George W. Bush leverer beviset på, at han ikke er sådan at løbe om hjørner med, for “det er helt klart et budget. Der er en masse tal i.”
Den gamle Bush, George Bush, har også talt, før han
har tænkt, for han er citeret for at sige, at “jeg går ind for
strengere dødsstraffe.”
Dan Quayle har været leveringsdygtig i rigtig mange
sjove citater, og det vil tage alt for meget plads, hvis alle
skulle frem i lyset, så her er fire af dem:
“En zebra kan ikke ændre sine pletter,” “jeg står ved alle de forkerte udtalelser, jeg er kommet med,”
“hvis ikke vi får succes, risikerer vi fiasko,” og “en lav
stemmeprocent er et tegn på, at færre mennesker går til
stemmeurnerne.”
Eller Gerald Ford, der slap lidt uheldigt afsted med at
sige, at “hvis Lincoln havde været i live i dag, ville han have vendt sig i sin grav.”
Når man hedder Ronald Reagan, så vil man bare ikke
være enig – uanset hvad, for “jeg ved ikke, hvad han mener, men jeg er uenig med ham.”
Fruen Nancy Reagan kan også: “Jeg tror, at mange
mennesker ville være i live i dag, hvis der var dødsstraf.”
Men også ovre østpå, kan der ske svipsere. Således skal
Boris Jeltsin have sagt - formodentlig i en lettere vodkaomtåget tilstand: “I årevis har Sovjetunionen stået på randen af en afgrund. Nu, kære medborgere, er det på tide at
tage et stort skridt fremad.”
Den tidligere britiske premierminister, Margaret Thatcher, kan man også finde i bogen med følgende citat:
“Hvis man bliver skudt, er det en stor trøst at vide, at det
er gjort med et lovligt indkøbt våben.”
Og hvad kan man så lære af den slags udtalelser? Nok
ikke meget andet, end at der altså er noget rigtigt i, at det
indimellem godt kan betale sig at tænke, før man taler…

Charlotte Amalie Marseillais, der har Galleri Charlotte på Gråstenvej i Felsted,
finder ro i at male sine billeder og ikoner. Hver tirsdag mødes hun og fem andre
kunstnere i galleriet, hvor de hygger sig og maler. Der er udstilling i påsken.
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En hyggelig hule, der
oser af atmosfære. Det
må være den rigtige beskrivelse af Charlotte
Amalie Marseillais’ galleri på
Gråstenvej 55 i Felsted.
Beroligende musik lyder
dæmpet ud i lokalet, der oplyses af spot og stearinlys. Og
rundt om i lokalet - der i tidernes morgen har fungeret
som stald - sidder kunstnerne
foran hver deres staffeli og får
det billede, de har i hovedet,
ført over på lærred med maling og pensler.
Charlotte Amalie Marseillais har haft galleriet “Galleri
Charlotte” i otte år.
- Jeg begyndte at male
indenfor i huset. Men jeg savnede at have folk omkring
mig.
Hun rykkede derfor over i
staldbygningen og åbnede
samtidig dørene for, at andre
kunstnere kunne komme forbi og male. Og hver tirsdag
fra klokken 15 til 18 mødes
hun med fem andre kunstnere.
- Og vi får altid malet, når
vi mødes. Men vi får også tid
til at få snakket. Det er jo en
lille hyggelig hule, vi har herude, smiler Charlotte Amalie
Marseillais, der også er medlem af en kunstnergruppe i
Frankrig.

Charlotte Amalie Marseillais, forrest, finder ro i at male. I påsken udstiller hun sammen med fem
andre i sit galleri på Gråstenvej i Felsted. Bagest i billedet ses Anne Grethe Boysen, til venstre, og Marianne Kjær Nissen, der også er blandt udstillerne i påskedagene.
Foto: Dorthe Andresen
- Jeg elsker at male. Og jeg
synes, at jeg har fundet mine
ben i den kunstneriske verden, fortæller Felsted-kunstneren, der udover at male på
lærred også maler ikoner direkte på træ.
- At male på træ kræver, at
man har tiden og roen, men
hvis man har det i sig, så er
det ikke så svært.
Har man lyst til ved selvsyn at se, hvad kunstnerne fra
“hulen” på Gråstenvej, kan, så

er der udstilling i påsken. De
seks, der udstiller, er Annette
Burkal Sørensen, Anne Grethe Boysen, Pia Duus, Nanna
Ihle, Marianne Kjær Nissen
og Charlotte Amalie Marseillais.
Der er fernisering på udstillingen, der har titlen “Malerier fra hjertet,” Skærtorsdag
den 20. marts klokken 14.

red-aab@budstikken.com

KUN 1.799,r
igitalmodtage
Seabird scartd
ate
2 og DR1/upd
DR1, DR2, TV
kun 499,Inkl. fjernbet.

5 fordele for dig

Palle Christiansen Kontakt mig på tlf. 20 84 41 84 eller PAC@DANA-AKASSE.DK

Af Dorthe Andresen

Triax combo & DVB-T
Satelitmodtager inkl.
gratis Triax parabol, 1 LNB

Er du selvstændig, eller ved at blive det?
• Personlig service
• Attraktive forsikringstilbud
• Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v.
• Netværk med selvstændige
• Adgang til udviklende arrangementer

Udstillingen kan ses fra Skærtorsdag til mandag - 2. påskedag - alle dage fra klokken 12
til 16. Alle er velkomne til at
kigge forbi galleriet på Gråstenvej.

Grundig Vision 6, 32”
LCD TV
HD-ready fås i offwhite
og sort

Kun 6.999,-

NYHED

Spar 100,-

Panasonic digital video
SDR-H280
m/Leica optik, 2,7”
Wide LCD monitor,
3CCD og optisk
billedstabilisator,
30 GB harddisk

Grundig Ovation 2i
Webradio og cd
afspiller mere
end 10.000
radioprogrammer,
inkl. vægbeslag.

Kun 3.999,-

NYHED

NYHED

Kun 5.799,Åbningstider Man - fre kl. 9.30 - 17.30. Lør. 9.30 - 12.00

www.panasonic-center.dk

Rødekro Radio & TV

Dit køb er vores ansvar

Rødekro Midt 9, 6230 Rødekro, tlf. 74 66 17 22

ÅBNINGSTIDER:
MAN-TIRS-ONS-TORS-FRE ....................10-17.30
HVER LØRDAG OG SØNDAG ..................10-16.00

Åbent Påske lørdag
kl. 10 - 16

Foråret er på vej...
- kom ind og se det sidste
nye fra Cane-line

5000M2 DESIGN, LIVSSTIL OG KVALITET

FJORDVEJEN 15 KOLLUND • 6340 KRUSÅ
TLF. 7467 8712 • WWW.KOLLUND.DK

