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Kære alle
Hvad gør kunst relevant? Gamle historiske malerier,
litterære klassikere eller for eksempel klassisk musik
minder os dagligt om vores historie og vores vestlige
kulturelle fundament. Vi finder spor af det overalt i
vores hverdag. Billeder i det offentlige rum og på
offentlige institutioner, litteraturen i vores skoler.
Musikken der bliver spillet i radioen, i stormagasiner
og supermarkeder.
Nogle gange bliver vi tilbudt det klassiske teater
eller ballet-værker, men meget sjældent det moderne
kunstneriske udtryk. Vi uddannes til at reflektere
bagud, samtidig med at det forventes, at vi lever
både kreativt og innovativt i en konstant fremadrettet bevægelse.
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Samtidskunstens udtryksformer afspejler og kommenterer på det aktuelle i samfundet. De aktiverer vores
sanser, følelser og de tanker, der fører os videre. De kræver vores stillingtagen i forhold til vores hverdag
og hinanden, til kærlighed, til politik m.m. Relevansen ligger der. Kunst beriger vores liv som aktive,
tænkende og følende mennesker. Vi bliver stimuleret med tanker og indsigt, der gør det muligt at tage
stilling og deltage aktivt i den sociale udvikling. Gennem kunsten udvikler vi vores kommunikative evner,
og vi bliver bedre - ikke kun til at se og høre, men også til at udtrykke os. Dette er en forudsætningen for et
godt demokratisk samfund.
Så kan man sige, at disse færdigheder kan udvikles igennem andre læreprocesser. Men netop
samtidskunsten giver os nye, alternative, komplementære historier, billeder og indtryk, og jeg tror, at du vil
være enig med mig. Du har ligesom mig brug for de alternative udtryk, som kunsten beriger os med. Man
kan ikke slippe uden om sin egen samtid.
Et eksempel er Mette Ingvartsens værk 7 Pleasures, som netop har spillet for udsolgte huse her i
Dansehallerne. Hun og hendes hold fik os til at skærpe vores sanser og virkelig tænke over, hvordan vi ser
på hinanden, som de fysiske og politiske væsener vi er med seksuelle, sensuelle og taktile behov, der
strækker sig langt ud over den kommercialiserede krops markedsværdi. Hvem er vores medmennesker?
Der er mere på vej. I Dansehallerne forsøger vi at være på forkant med moderne udtryksformer, for at vi
på bedst mulig vis kan være med til at berige med såvel individuelle oplevelser som fælles debat. Og du
er altid velkommen til at være med!
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