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Gaver med
polet

Kærlighed
i kirken

FLENSBORG. Eleverne på Gustav Johansen-Skolen fik i går
en dejlig gave af skolens samarbejdsudvalg. Gaven bestod i
3000 euro, som er blevet anvendt til at købe nyt legetøj
for. Men der er indført et særligt system, når det ny legetøj
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skal anvendes.

FLENSBORG. Højsangen er Bibelens fortælling om et stærkt
erotisk forhold, og det har inspireret den lokale kunstner,
Uwe Appold, til 26 malerier.
Billederne har han lavet i løbet af 13 år, og de kan snart
ses i Marienkirche og NikolaiMere side 17
kirche.
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KULTUR

Uwe Appold fra
Flensborg kender
efterhånden Højsangen ud og ind. I
1999 gik han i gang
med sin store billedcyklus til teksten
- et projekt, som
han først har afsluttet her i 2012.

Elskov i kirken
Udstilling. Uwe Appold har i 13 år arbejdet intensivt med
Bibelens Højsang og
ladet sig inspirere af
de tætte kærlighedsscener. Resultatet er
26 malerier, der udstilles i to Flensborgkirker.

FLENSBORG. Højsangen er Bibelens fortælling om et stærkt
erotisk forhold mellem den
sorte skønhed Shulamit og en
mandlig elsker. Den er et tagselvbord af sexscener, som
dog er holdt i et poetisk
sprog. Men der er ikke noget
at tage fejl af her:
»Din skikkelse er rank som
en palme, dine bryster er som
klaser. Jeg siger: Jeg vil klatre
op i palmen, jeg vil gribe fat i
dens grene. Dine bryster skal
være som vinstokkens klaser«.
Eller sagt lidt mere kort og
præcist i samme højsang:
»Spis, venner, drik, og berus
jer i elskov!«.
Skriftets danske navn stammer fra Martin Luthers tyske
bibeloversættelse. Eller »Hohelied«, som den hedder på
tysk.
Kunstneren Uwe Appold fra
Flensborg kender efterhånden
Højsangen ud og ind. I 1999
gik han i gang med sin store
billedcyklus til teksten - et
projekt, som han først har afsluttet her i 2012.
Resultatet er 36 billeder, der
fra på søndag kan ses på en
dobbeltudstilling i Flensborgs
to store kirker: Marienkirche
nord for Nordermarkt og Nikolaikirche ved Südermarkt.
»Shir« er titlen på udstillingerne, og titlen er hentet fra den
originale hebraiske tekst »shir

Kunstneren Uwe Appold har igennem en lang periode haft en forkærlighed for kristne motiver. Derfor har han haft et tæt samarbejde med flere menigheder om at
lade kunsten indgå som en del af kirkerummet.
ha-shirim«, der betyder »sangenes sang«.
Uwe Appold fylder i år 70.
Han har gennem sin lange
kunstnerkarriere beskæftiget
sig intensivt med bibelske motiver. I billederne undgår Uwe
Appold allegoriske fortolkninger af den gammelorientalske
kærlighedslyrik. Hans hovedanliggende er at skildre det,

der forbinder to elskende
mennesker og fremstille skabelsen som en gave.
Det svinger og vibrerer i de
intensive møder, og de heftige
venstre billedflader bliver
mødt med monokrome højre
billedflader, som sætter tingene i balance. I 37 breve kommenterer Uwe Appold sit
værk.

Udstillingerne åbnes med to
gudstjenester på søndag: Først
ved pastor Thomas Bornemann i Nikolaikirche klokken
10 og dernæst ved biskop
Gerhard Ulrich i Marienkirche
klokken 14. Udstillingerne kan
derefter ses til og med den 10.
juni.
Lørdag den 5. maj klokken
11 er der en fire timer lang

rundvisning til begge udstillinger med kunstneren selv
som guide. Søndag den 13.
maj klokken 20 er der en koncert med ensemlet Concerto
Farinelli, der spiller musik til
Højsangen komponeret af
blandt andre Schütz og Monteverdi. Koncerten ledes af
kantor i Marienkirche, Matthias Janz.

Søndag den 3. juni finder en
musikalsk afslutningsgudstjeneste sted i Nikolaikirche.
Kammerkoret Capella Sankt
Nikolai synger værker af Edvard Grieg og Melchior Frank.
Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

