Pressemeddelelse, Dresden 17. januar 2020

Rullende Engle til Dresden
I anledning af 75-års dagen for bombardementet af Dresden
den 13. februar 1945
Fra den 5. Februar frem til den 16. Februar 2020

Kunstprojektet er et initiativ fra Kunsthaus Dresden med den dansk-norske
kunstner Marit Benthe Norheim og den norske komponist Geir Johnson i
byrummet i centrum af Dresden.
Engleflokken vil ankomme til centrum foran Culture Palace den 5. februar kl.
17.00. Hvor Borgmesteren af Dresden, Dirk Hilbert vil være tilstede.
Derefter vil de bevæge sig rundt i Dresden frem til Mindemarkeringen den 13. februar,
sat i programmet som en Performance af 17 engle, hvor bl.a Forbundspræsidenten
Frank-Walter Steinmeier vil være tilstede.
En dag hvor tusinde af mennesker vil holde hinanden i hænderne i en ring rundt om
byen, for at vise at de står samlet for fred.
Derefter vil hele engleflokken fortsætte sin færd i Dresden, frem til den 8. maj, dagen for
kapitulationen.
Marit Benthe Norheim bor og arbejder som samtidskunstner i Hjørring, Danmark. Hun
deltager også i gruppe udstillingen REQUIEM, om moderne kunstneriske perspektiver
på mindehøjtidelighed og sorg, hos Kunsthaus Dresden fra den 8. februar til den 26.
april 2020. Der vil være et eget rum i Kunsthaus Dresden, til at vise dele af prosessen
rundt MB Norheims tre sejlende skulpturer Life-boats.
Geir Johnson bor og arbejder som samtidskomponist i Oslo. Hans korværk ”Angel
Revelation” er skabt til og opført sammen med Rullende Engle, bl.a. i St. Martin in the
Fields, London og Salisbury Cathedral. Norheim og Johnson har samarbejdet i 25 år.
To af de beskyttende engle af de i alt 17 beton-skulpturer, ”The Carrier” og ”The
Caretaker” er lavet til og for Dresden og vil blive der permanent. De bærer i deres arme
og på deres vinger mindet om de døde i Shoah, i anden verdens krig i Europa, og om
ofrene for de stadig fremherskende krigshandlinger mod folk overalt i verden.

Englene inviterer forbipasserende til at flytte dem / ændre deres positioner i mødet
med dem.
Hvis engle eksisterede, hvad ville de så kunne hjælpe os med i dag?
Ville de have brug for et pas? Hvilken rolle ville de have i det vi har tilfælles i vores
verden i dag Mange forskellige mytologier og religioner har engle, eller vogtende symboler tilfælles –
de er også velkendte i Jødedommen, Islam, Kristendommen og Buddhismen.
Som budbringere og formidlere fortsætter de med at afspejle og reflektere menneskers
bekymringer om fremtiden og fortiden. Englene er modstykker til vores frygt og
bekymringer i fortvivlede situationer hvor de står overfor sorg, men også det at
overkomme den. ”Rullende Engle” af den dansk-norske kunstner Marit Benthe Norheim
blander sig med mennesker mens de ruller over asfalten i vores byer.
Ligesom Paul Klee’s bevingende væsener, og englene I Wim Wender’s film “Wings of
Desire,” (Himlen over Berlin) minder de meget om os mennesker, med deres tvivl og
bekymringer, men også i deres glæde og håb, og deres søgen efter fred.
Indeni Englene er der lydinstallationer, af den norske komponist Geir Johnson baseret
på insekt lyde. Ligesom insekterne er nødvendig for økosystemet, er måske englene det
for sammenhengen mellom de forskjellige verdener.
Projektet bliver ledsaget af postkort der inviterer forbipasserende til at dele deres
tanker om hvilken rolle engle kunne have i vores moderne verden i dag.

Rullende Engle er et kunstverk der bliver brugt af Kunsthaus Dresden i anledning af 75årsdagen for bombardementet af Dresden i februar 1945.
REquiem er et projekt i forbindelse med ”Rest in Peace” and ”Neighbourhoods 2025”.
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Mere info om Rullende engle se: http://www.norheim.dk/rullende-engle11

