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Igennem fantasien og kunsten Andrea Kim Hent PDF En tankevækkende, skøn og sælsom novelle - en
pirrende blanding af erotik, kærlighed og kunst. Læseren er med igennem fantasien og kunsten.
En tidsportal gør det muligt for jeg-fortællleren at springe ind og ud af malerkunstens verden - den erotiske
malerkunst. Perspektivet er altid malerens, men sansningen og følelserne er jeg-fortællerens. Det giver
anledning til pirrende øjeblikke. Langsomt bundfælder en anden og mere vidtrækkende tanke sig i fortælleren
- hvad hvis man i virkeligheden ønsker sig mere end blot et øjeblik i kunsten - hvis man ønsker sig mere end
blot erotikken?
Fortælleren begynder, i denne erotiske novelle, at forstå malerkunstens hemmelighed. Idyllen har en pris.
Ethvert kunstnerisk øjeblik kan sanses, begæres og eftertragtes, men kan aldrig overskrides... .
Indtil en dag... .
*
"Lyserøde blomster i lange guirlander hænger fra træet og næsten ned til jorden, og giver et magisk islæt til
det allerede guddommelige skue foran mig. Jeg sidder ganske tæt på dem, men jeg fornemmer ikke de ser
mig. Fornemmer ikke at de væmmes, fornemmer ikke at de instinktivt ser en fare ved min ophidselse. Er det
naivitet fra deres side, er det øjeblikket vi alle tre deler, er det den kunstneriske frihed, eller er det tiden på
denne fjerne tropeø, der er en anden end den jeg kommer fra? Er det i virkeligheden rejsen fra det moderne,
igennem fantasien og kunsten, der gør skammen fremmed for os alle tre?"
(citat: Igennem fantasien og kunsten).

En tankevækkende, skøn og sælsom novelle - en pirrende blanding af
erotik, kærlighed og kunst. Læseren er med igennem fantasien og
kunsten.
En tidsportal gør det muligt for jeg-fortællleren at springe ind og ud
af malerkunstens verden - den erotiske malerkunst. Perspektivet er
altid malerens, men sansningen og følelserne er jeg-fortællerens. Det
giver anledning til pirrende øjeblikke. Langsomt bundfælder en
anden og mere vidtrækkende tanke sig i fortælleren - hvad hvis man i
virkeligheden ønsker sig mere end blot et øjeblik i kunsten - hvis
man ønsker sig mere end blot erotikken?
Fortælleren begynder, i denne erotiske novelle, at forstå
malerkunstens hemmelighed. Idyllen har en pris. Ethvert kunstnerisk
øjeblik kan sanses, begæres og eftertragtes, men kan aldrig
overskrides... .
Indtil en dag... .
*
"Lyserøde blomster i lange guirlander hænger fra træet og næsten

ned til jorden, og giver et magisk islæt til det allerede guddommelige
skue foran mig. Jeg sidder ganske tæt på dem, men jeg fornemmer
ikke de ser mig. Fornemmer ikke at de væmmes, fornemmer ikke at
de instinktivt ser en fare ved min ophidselse. Er det naivitet fra deres
side, er det øjeblikket vi alle tre deler, er det den kunstneriske frihed,
eller er det tiden på denne fjerne tropeø, der er en anden end den jeg
kommer fra? Er det i virkeligheden rejsen fra det moderne, igennem
fantasien og kunsten, der gør skammen fremmed for os alle tre?"
(citat: Igennem fantasien og kunsten).
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