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HORSENS - Hvis lyk-
ken skulle være med
mig, og jeg får held med
kunsten, er det det, jeg
vil, fortæller 18-årige
Martin Lundene fra
Horsens.

Han har taget en kort
pause under arbejdet med
at hænge sine 12 oliemale-
rier op til udstillingen på
rådhuset i Horsens.

Det er hans første of-
fentlige udstilling.

Maler om natten
Inden for det seneste

halvandet år har Martin,
der altid har holdt af at
tegne, slået sig på maleri-
et.

- Jeg maler tit om nat-
ten. Nogle gange står jeg
og maler lige indtil væk-
keuret ringer. Så springer
jeg &n nats søvn over.
Men det er om natten, jeg
er mest aktiv.

I halvandet år har Martin Lundme malet oliemalerier.
Han føler, at han rent teknisk har udviklet sig i en
forrygende fart. Publikum kan følge den unge maler ved
at kigge ind på rådhuset.

Lige nu er han i gang
med en række kurser, der
skal øge hans chancer for
at blive optaget på den
danske filmskole. Bliver
det ikke filmen i første om-
gang, er målet at blive teg-
nefilmskunstner.

- Jeg elsker tegnefilm -
især de gamle Disneyfilm,
begrunder Martin.

En barsk verden
Men i malerierne er det

andre strenge, han spiller
på.

Ansigter med' stirrende
øjne ruller rundt mellem
hinanden. Et udtryk for
personens mange forskel-
lige følelser og et selvpor-
træt i den barskere afde-
ling.

- Når man maler, får
man nogle ting ud. I stedet
for at gå ud og slå på folk,
får man sit had ud på lær-
redet. Og jeg tror, det er de
barske ting, der presser på
for at komme ud. For ver-
den er barsk, og det må
man jo tackle på en måde,
mener Martin Lundme.

Udstillingen på Horsens
Rådhus åbner i dag og va-
rer til og med den 13. juni.
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