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Lilla er påskens farve.

- Måske har det i virkeligheden længe været sådan, at kunst ikke havde nogen reel status i samfundet, når det kom til stykket.
Det har været noget dekorativt. Noget behageligt. Lidt tra-la-la, siger Uwe Appold. Fotos: Hans Christian Davidsen

Denne lange lilla løber skal lede hen til Appolds store kunstværk, der bliver installeret i en katolsk kirke i Aachen.

Appold: - Det er forargeligt
Under corona-pandemien er det kommet op til overfladen, hvad mange mennesker i virkeligheden mener om kunsten. De tager den ikke alvorligt, når det kommer til stykket, mener kunstneren Uwe Appold.
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Undevad. »Gør noget for
kunsten« og »Støt kulturen i
den svære tid«.
Det er nogle af de opfordringer, som rocksangeren
Herbert Grönemeyer og
jazzmusikeren Till Brönner
har været ude med for at få
mennesker til at støtte billedkunstnere og musikere i
en tid, hvor de har svært ved
at kunne leve af deres kunst
og musik.
Men på kommentarsporene på for eksempel Facebook har Grönemeyer og
Brönner fået det glatte lag.
Nogle mener, at kunstnerne
bare må finde noget andet at
bestille eller klemme ballerne sammen og gå på smalkost ligesom mange andre i
samfundet.
Maleren, billedhuggeren
og designeren Uwe Appold
er forarget over mange af de
kommentarer, der er kommet til et opråb, som han
kun kan have sympati for.
- Når jeg læser kommentarerne på nettet, spørger
jeg mig selv: Hvor bor vi
egentlig henne? Det er da
helt utroligt. Men jeg kan
godt fornemme, at coronapandemien har ændret mange menneskers forhold til
kunsten. Jeg kan mærke, at
kunst pludselig ikke længere
har status, siger han.
Flensborg Avis har besøgt
den nu 78-årige kunstner i

»Tut etwas für die Kunst!«, haben Musiker wie Herbert
Grönemeyer und Till Brönner öffentlich gefordert. Die
Kultur ist von den Coronarestriktionen hart getroffen.
Manche meinen jedoch, dass die Künstler sich einfach
eine andere Aufgabe suchen oder den Hintern zusammenkneifen und sich einschränken sollten, so wie viele
andere auch.
Wenn Uwe Appold solche Kommentare im Internet
liest, fragt er sich selbst: »Wo sind wir hier eigentlich?«
Das sei alles ganz unglaublich und ärgerlich, sagt er.
Uwe Appold wirkt mit im neuen Video von Flensborg
Avis, das auf der Homepage der Zeitung unter »Kultur på
grænsen« sowie auf der Facebook-Seite zu sehen ist.
Uwe Appold er 78 år og beskæftiger sig for tiden med død og forgængelighed. - Det er værker,
jeg ikke havde kunnet male, da jeg var 25 år, siger han.

hans atelier i Nordangel og
lavet et video-portræt af ham
i web tv-serien »Kultur på
grænsen«.
Du kan se indslaget på
Flensborg Avis’ hjemmeside
under rubrikken »Kultur på
grænsen« samt på avisens
Facebook-side.

Kristne motiver
Uwe Appold er en af de tunge drenge i nordtysk kunst i overført betydning.
Gennem årene har han
lave en serie omfattende
kirkeudstillinger med ofte
kristne motiver, og han har
lavet monumentale værker
i det offentlige rum, blandt
andet brønden i Harreslev
og vandhjulet ved busstatio-

nen i Flensborg.
Lige nu arbejder han på et
stort projekt, der næste forår
skal præsenteres i en katolsk
kirke i Aachen i delstaten
Nordrhein-Westfalen.

Lidt tra-la-la
- Måske har det i virkeligheden længe været sådan, at
kunst ikke havde nogen reel
status i samfundet, når det
kom til stykket, siger Uwe
Appold.
- Det har været noget dekorativt. Noget behagelig.
Lidt tra-la-la. Man gik på måske på udstilling i ny og næ,
og det var så det. Men det essentielle - det, der gør kunst
til kunst, især for samfundet
og for mennesker - dét tager

man ikke så alvorligt længere, tilføjer han

den er utallige udstillinger
i hele Tyskland, men også i
Danmark, Estland, Italien,
Frankrig, Spanien og Kina
kommet til.

Gammel 68er

Spor i landskabet

Uwe Appold blev født i 1942
i Wilhelmshaven, der var
stærkt præget af marinen og
dermed også af nazi-regimet.
Det var med til at gøre
ham til en 68er, som gik på
gaden for at kæmpe for, at
Tyskland kom i gang med at
bearbejde sin skyld for de
forbrydelser, der blev begået
i det tyske folks navn.
I 1962, da han kom i lære
som billedhugger, debuterede han med billeder i Oldenburg i Niedersachsen,
og allerede den gang var der
et politisk budskab forbundet med hans arbejde. Si-

I 1965 flyttede han til Flensborg for at blive uddannet
på kunsthåndværkerskolen, som i dag hedder »Fach
schule für Technik und Gestaltung«. Her blev han senere lærer.
Ud over de mange religiøse værker, han i tidens
løb har skabt, har han i alle
årene også været kreativ, når
det drejede sig om udsmykninger af bygninger eller offentlige pladser.
Stort set overalt i Tyskland har han efterladt sine
spor, og i Sydslesvig støder
man mange steder på Ap-

VIDEO

Kultur på grænsen
Se videoen på vores
hjemmeside og på facebook
flensborg.avis

www.fla.de

polds værker: Blandt andet
i Tarp, på den danske skole
i Bredsted, i Jaruplund-Vedding, i Husum og i Hanved
og ikke mindst i Flensborg
finder man skulpturer, farvekoncepter og andre værker
under rubrikken »Kunst am
Bau«.

Man gik måske på udstilling i ny og næ - og
det var så det.

Uwe Appold

