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Uwe Appold foran nogle billeder fra »Offene Briefe an B«.

Udstilling. Uwe Appolds ny
billedcyklus »Åbne breve til
B.« bliver for første gang of-
fentlig tilgængelig.

FLENSBORG. 2012 har været et år fuld af
store begivenheder for kunstneren Uwe
Appold. 50-året for hans første udstilling
som kunstner og 70 års fødselsdagen blev
mange steder fejret med flotte udstillin-
ger, og nu når jubilæumsåret sit højde-
punkt. Appold har i mange år boet i
Flensborg med atelier i Undevad.

Fra i morgen udstiller Uwe Appold 20
billeder under overskriften »Offene Briefe
an B.« (Åbne breve til B.), og disse værker,
som blev til i årene 2009 og 2010, er ikke
blevet vist før.

De 20 malerier er fordelt på Johannis-
kirken, Gertrud-kirken og menighedscen-
tret Fruerlund. Dertil kommer 11 billeder
om salmer med titlen »At bønfalde og at
bande«, som udstilles hos Det evangeliske
Fællesskab i Südergraben. De tre sidst-
nævnte har Uwe Appold været med til at
udsmykke, og Johannis-kirken ligger i
den bydel, han bor i, og hvor han i man-
ge år har været engageret i menigheden.

Den officielle åbning foregår søndag
under en gudstjeneste i Johannis-kirken,
hvor seks af de 20 malerier er udstillet.
Samme dag klokken 17 er der en gudstje-
neste i fællesskabet. En »midtvejs-guds-
tjeneste« den 11. november klokken 10.30
i Fruerlund og en afslutningsgudstjeneste
i St. Gertrud den 18. november klokken
10.30 gør, at de involverede kirker alle er
repræsenteret med gudstjenester.

20 betydningsfulde
personligheder
Også i Fællesskabet er der en afslutning
på salme-udstillingen den 18. november,
klokken 17. Rammeprogrammet byder
desuden på flere foredrag og en speciel
bustur lørdag den 3. november, hvor del-
tagerne kommer forbi alle udstillingsste-
derne og kunstneren er med om bord på
bussen for at fortælle om projektet.

Det går ud på at reflektere om menne-
sker, der gennem deres virke har haft be-
tydning for os og vores kultur. Et åbent
brev af Émile Zola udløste i 1898 Drey-
fus-affæren med konsekvenser langt ud i
det 20. århundreder. Uwe Appold har ledt

efter 20 betydningsfulde personligheder,
hvis navne alle begynder med et B, og la-
det sig inspirere til de enkelte malerier
med udgangspunkt i citater af disse per-
sonligheder. Blandt dem er Barlach,
Brecht, Beuys, Böll, Bloch, Bachmann,
Bonhoeffer, Bismarck og Brandt, samt
danskerne Nils Bohr og Tycho Brahe.

Forholdsvis små billeder
De 20 billeder fra »Offene Briefe an B.«
har alle den samme størrelse, nemlig 98 x
103 centimeter.

- Det er et forholdsvis lille format sam-
menlignet med mine øvrige arbejder, ind-
rømmer Uwe Appold. Men værkerne skal
jo også kunne transporteres og passe ind
i de lokaler, de skal vises i.
Ud over malerierne får udstillingsgæster-
ne lejlighed til et gensyn med Flensborg-
Biblen. I 2003 deltog godt 2000 menne-
sker fra alle menigheder i den daværende
kirkekreds Flensborg i at skrive hele Bi-
blen ned. Det kom der ni bind ud af (otte
bibel-dele og en navnefortegnelse), som
Uwe Appold supplerede med små, fine
malerier til omslaget, og det er et spæn-
dende syn at bladre igennem bøgerne og
se på de forskellige håndskrifter. Bøgerne
har i en længere periode været gemt - og

næsten glemt - på Bibelcentret i Slesvig,
men Regina Franzen, som i sin tid tog ini-
tiativ til projektet, har opsporet dem og
sørget for, at de nu igen vises offentligt.

Præsterne Regina Franzen fra St. Jo-
hannis, Anke Andersson fra Fruerlund,
Christian Landbeck fra St. Gertrud og Sa-
muel Liebmann fra Fællesskabet er alle
glad for at være med i Uwe Appolds store
jubilæums-afslutning. Overalt har kunst-
neren jo i forvejen efterladt sine spor, »og
denne udstilling er særlig spændende«,
fremhæver Anke Andersson.

En gave til menighederne
Alle menigheder, som har været involve-
ret i jubilæumsåret - ud over de fire
nævnte er det St. Jürgen, St. Marie og St.
Nikolai - skal i øvrigt betænkes med
yderligere »spor« af Uwe Appold. Kunst-
neren har nemlig besluttet at forære et
nyt værk til hver af de syv menigheder.

Lars Geerdes
lg@fla.de

Jubilæumsåret
lakker mod enden

Uwe Appold sammen med præsterne Regina Franzen (t.v.) og Anke Andersson i kirke-
rummet i Fruerlund, hvor en del af udstillingen befinder sig.

Vibeke Grøn-
feldt har gjort
det bedre i sine
tidligere roma-
ner.

Anmeldelse. Vibeke
Grønfeldt skuffer
med en ustruktureret
roman.

KØBENHAVN. Vibeke Grøn-
feldts seneste bog, »Bogsta-
vets betydning«, er en serie
glimt af en forvrænget, dysto-
pisk version af Udkantsdan-
mark.

Bogens hovedperson, Nini
No Nielsen, gengiver stort og
småt fra en landsby, hvor der
ikke sker så meget - om end
det i beboernes frøperspektiv
synes af en del.

Det gør det ikke for læse-
ren, og det gør bogen heller
ikke. Man sidder tilbage med
en snigende fornemmelse af,
at bogens melodramatiske og
ustrukturerede forfatterho-
vedperson er tættere på bo-
gens forfatter, end godt er.
»Bogstavets betydning« er
nemlig småsjusket sat op, og
bogen skriger på en rød tråd.

I modsætning til normalt
hos Grønfeldt danner hendes
tableauer ikke et samlet bille-

de af den verden, som hun
beskriver.

De glimtvise nedslag kunne
være fascinerende (og er det
oftest i dette forfatterskab);
men i dette tilfælde forekom-
mer de blot tilfældige og
uden indre sammenhæng-
skraft.

»Bogstavets betydning« vir-
ker, som om den er skrevet af
en uoplagt Grønfeldt.

Vibeke Grønfeldt: »Bogsta-
vets betydning«. Roman.
240 sider, 249,95 kr. (Sam-
lerens Forlag)

Christina Blangstrup Dahl,
Dagbladenes Bureau

red@dagbaldene.dk

Uoplagt Grønfeldt

Kritik. Teater
beskyldes for at ville
tjene penge på Amy
Winehouse’s død.

KØBENHAVN. Samvittigheds-
løst. Sådan karakteriserer
Mitch Winehouse det stykke,
som Det Kongelige Teater vil
lave om hans datter, den af-
døde britiske sangerinde Amy
Winehouse.

- De er ligeglade med, at
det her er alt for tæt på. De
vil bare tjene penge og er li-
geglade med alt andet, siger
Mitch Winehouse til Yahoo
News.

Det danske teaterstykke la-
ves af to skuespillere og en
musiker, der på fem uger vil
nå ind til kernen af Amy Wi-
nehouse igennem videoer,
musik og artikler om sanger-
inden.

- Vi har fået adgang til alt
hendes materiale. Alle hendes
sange, noter og indspilninger
må vi bruge, fortæller skue -

spiller i stykket Johanne Loui-
se Schmidt til Ritzau.

Det formilder dog ikke far
Winehouse, der tordner mod
stykket.

- Vi kan ikke gøre noget ved
det, hvis de vil lave det. Jeg er
sikker på, at det vil blive no-
get skidt, siger Mitch Wine-
house.

Den britiske sangerinde, der
kæmpede med store mis-
brugsproblemer, blev fundet
død i sit hjem i juli 2011. Hun
døde angiveligt af alkoholfor-
giftning. Hendes kommercielle
gennembrud var albummet
»Back to Black«. Skuespilche-
fen på Det Kongelige Teater,
Emmet Feigenberg, afviser be-
skyldningerne.

- Billetpriserne vil være la-
ve, og stykket vil kun spille 13
gange på en af vores mindste
scener, siger Emmet Feigen-
berg, der beskriver opsætnin-
gen som »lille og intim«.

- Man kan roligt sige, at det
her ikke vil blive en pengema-
skine, siger skuespilchefen.

Stykket har premiere den 30.
januar næste år. /ritzau/

Amy Winehouse' far
raser over dansk stykke


