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Jubilæum. 50 år ef-
ter hans første udstil-
ling som billedkunst-
ner kan Uwe Appold i
morgen fejre 70 års
fødselsdag.

UNDEVAD/GÖTTINGEN. Kunst-
neren Uwe Appold er en travl
mand. Alene i morgen er han
med til at åbne tre udstillin-
ger: Billeder om bibelske sal-
mer vises i St. Petri-kirke og i
St. Johannis-kirke i Göttingen,
og bagefter tager han til sin
fødeby, Wilhelmshaven, hvor
der åbnes udstillingen »Syv
kors fra Perceval-cyklus« i den
berømte - og berygtede -

Christus- und Garnisonskirche.
Travlheden får en til at glem-
me, at Uwe Appold faktisk fyl-
der 70 år netop i morgen. Den
runde fødselsdag fejrer han
således ikke i Undevad, hvor
han har atelier og værksted,
men mere eller mindre på lan-
devejen og i de tre kirker.
Kirker er dog blandt de ste-

der, hvor han trives bedst, si-
ger Uwe Appold i en telefon-
samtale fra Göttingen, og
nævner i samme åndedrag
banker, sparekasser og andre
offentlige institutioner, først
og fremmest steder, hvor folk
mødes. Det er nemlig her, han
bedst kan få sit budskab for-
midlet til mange mennesker.
Et budskab, som taler om
værdier, den vestlige verden
har udviklet gennem årtusin- der og som ifølge kunstneren

er værd at bevare.

Traditioner
- Traditionerne skal også be-
vares for at kunne pege på
ting, som har en helt anden
værdi end tv-underholdning
eller hurtig tjente penge, siger
han.
Han lægger ikke skjul på, at

disse traditioner for det meste
har med kirken og religionen
at gøre. Religionen, kirken og
biblen er emner, der igen og
igen præger hans værker, en-
ten som udgangspunkt, som
udstillingssted eller begge de-
le på en gang.
- I en tid, da vore gamle

værdier er ved at blive opgivet
eller erstattet af nye, ser jeg
det som min opgave at værne
om dem. Hvis alle holdt sig til
vore værdier, behøvede man
for eksempel aldrig at låse sin
cykel, for så vil der ikke være
nogen, der stjæler den, siger
Uwe Appold.
Kunstneren blev født i

1942, altså under anden ver-
denskrig, i en by, der var
stærkt præget af marinen og
dermed naturligvis også af
nazi-regimet. Det var med til
at gøre ham til en såkaldt
68er, der gik på gaden for bl.a.
at kæmpe for, at Tyskland

kom i gang med at bearbejde
sin skyld for de forbrydelser,
der blev begået i det tyske
folks navn.
Allerede i 1962, da han kom

i lære som billedhugger, debu-
terede han med billeder i Ol-
denburg i Niedersachsen, og
allerede den gang var der et
politisk budskab forbundet

med hans arbejde. Siden er
utallige udstillinger i hele
Tyskland, men også i Danmark,
Estland, Italien, Frankrig, Spa-
nien og Kina kommet til.
- At jeg nu fylder 70 år og

samtidig kan fejre 50 års-ju-
bilæum for min første udstil-
ling, er for mig anledning til
at være både taknemmelig og
ydmyg, siger Uwe Appold.

Til Flensborg i 1965
I 1965 flyttede han til Flens-
borg for at blive uddannet på
»Werkkunstschule«, som i dag
hedder »Fachschule für Tech-
nik und Gestaltung«, og han
blev »hængende« i regionen.
Mange af hans malerier rum-
mer en horisontlinie, og han
mener, denne linie også kan
betragtes som et symbol for
grænsen mellem Danmark og
Tyskland, hvor modsætninger
overvindes, ikke ved at ud -
viske dem, men ved at kunne
benævne dem.
I 1993 flyttede Uwe Appold

sit atelier til Undevad, hvor
han holder til den dag i dag.
Ud over de mange religiøse
værker, han i tidens løb har
skabt, har han i alle årene og-
så været særdeles kreativ, når
det drejede sig om udsmyk-
ninger af bygninger eller of-
fentlige pladser. Stort set
overalt i Tyskland har han ef-
terladt sine spor, og bare man
ser sig omkring i Sydslesvig,
støder man mange steder på
Appolds kreativitet:  F.eks. i
Harreslev, Tarp, Bredsted (den
danske skole), Jaruplund-Ve-
ding, Husum og Hanved og ik-
ke mindst i Flensborg finder
man skulpturer, farvekoncep-
ter og andre værker under ru-
brikken »Kunst am Bau«.
Blandt de mest markante ting
i Flensborg er det store mølle-
hjul, springvandet og lys-sta-
ven ved ZOB samt sky-brøn-
den ved boligforeningen SBVs
ny hovedkvarter i Mørvig.

Lars Geerdes
lg@fla.de

Rund dag for en stor kunstner

Tre af Uwe Appolds billeder fra hans seneste udstilling i Flensborgs St. Nikolai kirke.

Ved boligforeningen SBVs ny hovedkvarter i Flensborg-Mørvig
står denne »sky-brønd«, som er skabt af Uwe Appold.

Alle flensborgerne kender møllehjulet ved ZOB, som her er foto-
graferet om vinteren, hvor isen fryser fast på hjulet.

Uwe Appold i St. Nikolai kirke i Flensborg, hvor han i foråret udstillede billeder, der er inspireret af Højsangen i Bibelen.
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