Kunstværk skrottet
uden at kunstner
blev hørt
Ophavsret. Kunstneren
Uwe Appold og Flensborg
Kommune er ikke på talefod med hinanden. Nu er
hans kunstværk på rensningsanlæget blevet destrueret. Det er ikke første
gang, det sker i Flensborg.

FLENSBORG. Rensningsanlægget i
Flensborg har uden at informere kunstneren Uwe Appold fjernet et af hans
værker.
Det seks meter høje stålværk, der var
ment som en hyldest til rensningsanlæggets medarbejdere, er blevet fjernet og destrueret. Ansvaret ligger hos
rensningsanlægget, og Uwe Appold er
rasende.
- Det er min ophavsret, der er blevet
krænket, og det har jeg absolut ingen
forståelse for. Jeg mener, at man som
et minimum burde have rettet henvendelse til mig, før man greb til en så
radikal handling som at fjerne kunstværket. Det er helt uacceptabelt, siger
Uwe Appold.
Værket var en teknisk installation
med en gasmotor og et svinghjul, der
vejede over et ton. Kunstværket blev
opsat på området i 1993.
Driftsleder Jochen Schmidt fra rensningsanlægget siger, det er en »forglemmelse«,‚ at kunstneren ikke er blevet informeret.
- Vi er ved at bygge om på området
for at kunne optimere rensningsprocesserne, og i planerne var der ikke
længere plads til værket. Vi så os om
efter alternative muligheder for at placere værket, men fandt ingen, siger Jo-

- Man kunne som et minimum have taget
kontakt til mig, før man ødelagde mit kunstværk, siger flensborg-kunstneren Uwe Appold.
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chen Schmidt.
Det er ikke første gang, at Flensborg
Kommune (Stadt Flensburg) har fjernet kunst af Uwe Appold. En brønd på
gågaden er blevet demonteret. Lyset i
vandhjulet ved busstationen (ZOB) er
væk - ditto ved Uwe Appolds lysinstallationer på gågaden. Dele af Appolds
relief ved Jugendaufbauwerk er også
væk.
- Det er ikke en måde at omgås kunst
i det offentlige rum på, siger Uwe Appold.
Han har endnu ikke taget stilling til,
hvad hans næste skridt bliver over for
Flensborg Kommune.
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