Æstetisk bevidste personer: Den æstetiske sans
At have ”æstetisk sans” indebærer, at man gerne vil have skønhed i sit hjem. At
man ikke i længden er tilfreds med bøjler og skohorn i stål og plastic, som måske
fungerer godt men ser triste og kedelige ud. At man ud over masseproducerede
billeder og genstande også gerne vil have håndlavede figurer og brugsgenstande i
træ og keramik til ens hjem.
Ting, der taler til en, når man kommer hjem og er i sit eget univers.
Det indebærer tillige, at man ser sit hjem som en helhed af praktiske ting og
smukke ting og glædes når det er muligt at forene de to sider af ”den gode
boligindretning”. At træ og ler er naturlige materialer øger blot den gode
fornemmelse ved at gøre smukke indkøb.
Det handler om at ”se”. At kunne se, at der er et spændende samspil mellem fx en
træskulptur og en hel sofagruppe: At fx ”svanefigurernes” bløde linjer afbalancerer
bordets og stolenes mere lige linjer og flader og rette hjørner. At der tilsammen
sker noget nyt. At ens hjem løfter sig til et højere kulturniveau.
Således også i ens entre´: Et rum man ikke bare går igennem. Det er også et rum
man ser og hvor man møder nære venner og familie. Hvor man står og har det rart
sammen, giver hinanden et knus og imedens glider øjnene henover entreens
indretning og udstyr og man kan glædes over skønhed og stil. Entreen er også et
rum, hvor man siger farvel efter en dejlig sammenkomst. Det er ikke ligegyldigt,
hvordan der ser ud. Også her skaber træbøjlen og skohornet et smukkere
førsteindtryk og afskedsindtryk. Måske en træfigur i en vindueskarm.
At prioritere ud fra sin æstetiske sans er ikke et spørgsmål om økonomi. Det er et
spørgsmål om smag. Man behøver ikke være velhavende. Det er derfor snarere et
spørgsmål om at man bevidst vil prioritere, hvad pengene – fx til gaver – går til.
Alle bruger fra tid til anden tusindkronesedler på gaveartikler som dybest set er
ligegyldige: ”For hvad skal man i skyndingen finde på?” Kan man finde noget
smukt. Noget unikt. Noget, som kan glæde en selv og venner og familie hver dag.
Det kan man her på www.poulsenwoodwork.dk
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