

Til naturens mesterværker hører kattedyr, store som små. Her har fotografen Allan Nørregaard fastfrosset
en af de mindre i et mesterskud. Se hvor den stemmer i med forbenene til et spring efter musen. Her kan
man vel bruge vendingen ‘et splitsekund’!

En broget flok
Birkerød Kunstforenings traditionsrige decemberudstilling viser i år værker af hele ni
kunstnere fra Nordsjælland. ‘Ni liv’ kalder de
sig
Af Ulla Koch-Nielsen
UDSTILLING Her er liv i kludene. Kan man ikke lide den ene,
kan man nok lide den anden.
Keramik, grafik, glas, smykker,
fotografier og malerier. Man
kan bare vælge og vrage.
Det er her, man finder den
langtidsholdbare julegave til
hjemmet, her, man finder det
lille billede til at hænge over
skrivebordet.
Som sædvanligt var der
særlig stor interesse ved denne
udstilling. Foreningens medlemmer og alle, der har deres
vante gang i Gl. Præstegård,

ved godt, ved decemberudstillingen er man på én gang nede
på jorden og dog i flot selskab.
Pengene ligger lidt løsere i
lommen her end ved så mange
andre udstillinger, for her ser
man priser, man kan nærme
sig uden at blive flået.
Lørdagens fernisering var
da også et tilløbsstykke. Stemningen var høj og latter og
snak lød fra hver en krog. Hurtigt blev der sat røde ‘Solgt’mærker ved mange af de udstillede værker, og for hver
gang det skete, steg kunstnernes humør mærkbart.
De ni kunstnere er Allan
Nørregaard, Dan Rasmussen,

Børge Thomsen, Lasse Birk,
Helle Malling Beck, Rikke Fjalland, Anette Christiansen, Elisabeth Bækmark og Inger Andersen.
En enkelt, keramikeren Lasse Birk, bor så tæt på som i dejlige Kattehale, hvor de deler
både avis og postnummer
med os i Birkerød. Han viser
for øvrigt et par perfekte krukker og fade i lustreglasur, som
er svære at vriste blikket fra.
Det er svært at vælge den
ene frem for den anden, men
disse ni nordsjællandske
kunstnere, hvis frembringelser er så forskellige som ild og
vand, giver god grund til at aflægge præstegården et besøg
inden jul.
Og så er det godt at vide, at
husets dør går indad alle eftermiddage undtagen mandag.

