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22 Kultur

Med håp,
trøst og
fred fra
Kulturkirken
til Dresden
Kunstverket «Rullende engler» skal
markere 75-årsjubileet for bombingen
av Dresden. For 20 år siden skapte de
liv og røre i Oslos gater.
Sara J. Høgestøl
sara.hogestol@vl.no

Englene ble godt lagt merke til da
de markerte åpningen av Kulturkirken Jakob i år 2000. Nå skal
Marit Benthe Norheims kunstverk «Rullende engler» markere
75-årsdagen for bombingen av
Dresden.
Det er kunstgalleriet Kunsthaus Dresden som har ønsket seg

Y
Englene preget Oslos bybilde da
Kulturkirken Jakob ble åpnet for 20
år siden. Nå skal de være med ved
75-årsmarkeringen av det gjenoppbygde, bombede Dresden.
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midt mellom Norheimsund og
Øystese. 23. - 27. mars 2020
Ei unik oppleving der sakral kunst og storslått natur
spelar saman. Ikonkunstnar Solrunn Nes underviser
i tradisjonell eggtempera-teknikk. Lær korleis eit
ikonmotiv vert bygd opp, frå bakgrunn til dei finaste
detaljer. Pris kr. 6000. Alle materialer inkludert.
Gode alternativ for overnatting.

For meir informasjon, ta kontakt på mobil:
48 10 71 88 • e-post: solrunn.nes@gmail.com

Foto: Gitte JohannessenNTB scanpix
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Dirigent Per Oddvar
«Prots» Hildre

Kulturkirken Jakob
fredag 7. februar kl 21
NB! Billett:Ticketmaster

Østre Porsgrunn kirke
laurdag 8. februar kl 14

Tønsberg domkirke
laurdag 8. februar kl 19

Jessheim kirke

søndag 9. februar kl 17

Lær av kunstnaren bak utstillinga i
Hoeggen kyrkje i Trondheim 2. - 4. februar

Billettar: skruk.no (eller eBillett)
eller ved inngang
Kr 300,- (v) 100,- (stud)
Born under 12 år gratis

de rullende englene til minnemarkeringen 13 februar.
– De ønsker å bruke dem som
budbringere av håp, trøst og fred,
skriver Norheim i en meddelelse.
Skrotengler. Verket blir kalt
en performance bestående av 17
engler i betong. De er modellert
over gamle søppelbøtter og lager
en summende lyd komponert av
Geir Johnson.
Englene ble opprinnelig laget
til åpningen av kulturkirken
Jacob i februar 2000. Elever ved
Nordic Black Theatre og danseskolen Spin Off trillet den gangen 16 eksemplarer i prosesjon til
kirken og åpningsforestillingen
«Engler og andre tilreisende».
Siden rullet englene videre til
blant annet Trafagar Square i
London og Sæby i Danmark.
Sorgarbeid. Direktør ved
Kunsthaus Dresden, Christiane
Mennicke-Schwarz, ønsker å
hindre at dagens høyreekstreme
krefter skal få definere minnemarkeringen. I sin henvendelse
til kunstneren skriver hun at englene forhåpentligvis kan tilføre
empati, spiritualitet og bidra til
sorgarbeid på en måte som oppleves universell.
– De ønsker å bruke englene
som budbringere av håp, trøst
og fred, forteller Geir Johnson
som sammen med Marit Benthe
Norheim bidro ved åpningen av
Kulturkirken Jakob.
«Rullende engler» blir presentert av borgermesteren i Dresden 5. februar. Deretter skal
engleflokken bevege seg rundt
i byen frem til markeringen 13.
februar. Ferden fortsetter frem til
kapitulasjonsdagen 8. mai.
To av englene har Norheim
laget spesielt til Dresden. De vil
bli værende i byen.

