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Genom Konstnärens öga!
Med glittriga och festglada kläder
och skyn fylld av sprakande
fyrverkerier står vi ofta med fyllda
champagneglas och skålar för ett nytt
oskrivet år. “Vad väntar där ute”undrar
jag alltid och tittar upp bland stjärnorna.
“Glimtar av framtiden”tycker jag ibland
att man kan se, där ute miljontals ljusår
bort. Eller är det bara önskningar som
senare slår in. För en sak är säker att
önskar man sig saker tillräckligt mycket
går de i uppfyllelse. Och nyårs löften
kan ofta infrias med en innerlig önskan.
Att måla sin dröm som jag väldigt gärna
uppmanar eleverna på mina kurser är
tämligen ett säkert kort att snabba på
infrielsen av drömmen.
Hur vill du ha ditt nya år, har du någon
möjlighet att påverka det. Eller är allting
bra som det är? Valet är ditt. Jag vet i
alla fall att jag redan nu har bestämt
mig för att ändra på mitt liv.

Jag ser annorlunda på livet idag efter
ett antal händelser som påverkat mig
under det gågna året. Saker och ting
som händer har ofta en mening och om
stjärnorna där ute är mig till någon hjälp
blir året fyllt av målning och utställningar
kanske betydligt mycket mer än jag
hade tänkt mig. Men allt beror på mig
och ingen annan. Konstnärslivet är
sällan glamoröst inte heller ett 8 -5 jobb.
Men friheten att jobba när man vill är
obetalbar, åtminstone för mig som
provat på både och.
Klockorna ringer in det nya året, det
låter “kling, klang, kling, klang” det
finstämda kärleksfulla ljudet av ren
klockklang ger mig en känsla av vitt,
kanske för att kyrkorna är vita.
Snönkristallerna är vita och i skyn
gnistrar stjärnorna som vita diamanter.
Allt lyser vitt. Därför är Nyårets färg
vit som ett omålat blad.

Likt en vit brud “oskuldsfull och ren “
som står inför ett nytt liv genom
äktenskapet. Ja, liknelserna är många
beroende på religion och tro vad det
vita står för. Som idag när Moderna
Museét har en minnesutställning av
konstnären Olle Bærtling. Där man
kan beskåda hans eget “Olle Bærtling
vitt”. I mina ögon var det mint grönt tänk
vad man kan bedra sig.
“En vit vägg är aldrig en vit vägg,
en vit vägg är något med vitt i”.

Gott Nytt År!
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