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Madsen skænker maleri som en stor tak
Maleri, værdisat til 40.000 kroner, sælges til fordel for Bovbjerg Fyr som tak til Lemvig Kommune fra
Johnny Madsen.
Jesper Andersen har formidlet kontakten mellem
Johnny Madsen og Lemvig Marked og Dyrskue.
Kunstværket på billedet kommer til auktion søndag
den 5. juni. Foto: A.P. Christensen.

Lørdag den 14. maj 2011, 08:01
Af A.P.Christensen, apll@bergske.dk
Et maleri vurderet til 40.000 kr. malet af Johnny Madsen kommer på auktion på Lemvig Marked & Dyrskue.
Det er et værk, Johnny Madsen har skænket, og pengene, der kommer ind, går til Bovbjerg Fyr.
På Lemvig marked og Dyrskue er der i år flere nyskabelser.
Således har Bovbjerg Fyr en stand med flere arbejdende kunstnere, og kunst-indslaget kulminerer søndag
eftermiddag, hvor et værk af Johnny Madsen bliver solgt på en auktion.
»Vi er meget glade for, at vi har fået denne mulighed for at fortælle om Bovbjerg Fyr til de mange gæster
ved arrangementet. Tanken er, at vi kan medvirke til at vise det gode liv på vores egn, og vi må jo sige, at vi
har mange dygtige kunstnere i området«, siger fyrmoster Lene Christiansen.
Allerede nu har flere kunstnere givet tilsagn om at medvirke.
»Tanken er, at kunstnerne under arrangementet laver et eller flere værker. Samtidig har alle interesserede
mulighed for at møde kunstnerne, høre om deres arbejde og se, hvordan man egentlig arbejder med
værkerne. Det er også muligt at købe værker hos de enkelte deltagere«, siger Lene Christiansen
Betingelsen er, at kunstnerne donerer et eller flere værker til en kunstauktion, der afvikles søndag
eftermiddag.
Her kommer den kendte auktionarius Hans Jørgen Eriksen fra Holstebro for at lede auktionen, hvor
interessen specielt hæfter sig ved et værk af musikeren Johnny Madsen.
Lemvig Marked & Dyrskue har fået værket skænket. Det er værdisat på galleriet til 40.000 kr., og
indtægterne ved auktionen tilfalder Bovbjerg Fyr.
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Johnny Madsens kunstværker er meget eftertragtede, og der ventes stor interesse for auktionen.
Værket er skænket af kunstneren selv, og det er sket via ejendomsmægler Jesper Andersen fra Danbolig
Lemvig.
»Min samlever, Ellen Schmith, stammer fra Thyborøn og kender Johnny Madsen. Nogle af vores gode
venner fra Luxemborg ville gerne købe nogle af hans værker, så vi fik arrangeret en tur til Fanø for at
besøge Madsens galleri. Efterfølgende har vi truffet Johnny Madsen flere gange i selskabeligt samvær - bl.a.
i forbindelse med vej-indvielsen i Thyborøn, hvor vi serverede Johnny Madsens livret »boller i karry« hos os.
Da jeg så blev kontaktet af landboformand Bent Graversen om muligheden for at få doneret et værk af
Johnny Madsen til Lemvig marked & Dyrskue, skrev jeg til hans art manager Jeanett Exner, Beslutningen
blev hurtigt truffet - ikke mindst fordi det kom kredsen ved Bovbjerg Fyr til gode. Det er Madsens måde at
sige tak for opbakningen til alle i Lemvig Kommune samt en markering af hans 60 års fødselsdag«, fortæller
Jesper Andersen.
Værket kan ses hos Danbolig Lemvig frem til Lemvig Marked og Dyrskue.
Bovbjerg Fyr har også andre aktiviteter på dyrskuet.

