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Engle i fynske kirker
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Storstilet projekt med den internationale norske kunstner
Marit Benthe Norheim.
13 engle lander og fordeler sig fredag den 2. maj i ni nordfynske kirker. Englene er skabt af den
internationale norske kunstner Marit Benthe Norheim, bosat i Vendsyssel, og er et led i arrangementet
Kunst-Kirke-Kultur, som Landsforeningen af Menighedsråd og Galleri M ved Bogense står bag.
Marit Benthe Norheims frembringelser optræder i nogle af kirkerne med skulpturer af Karl Åge Riget, mens
relaterede værker af Torben Ebbesen, Margrete Sørensen og nordmanden Elling Reitan kan ses i Galleri
M, der gennem de senere år har udviklet en større skulpturpark med præsentation af de største danske
navne. På åbningsdagen afholdes desuden en konference på Harridslevgård Slot med deltagelse af bl.a.
Else Marie Bukdahl og Bjørn Nørgaard.
Har været verden rundt
»Englene har været rundt i verden. De har rullet rundt på Trafalgar Square og danset i Salisbury Cathedral
i England,« fortæller galleriejer Uffe Larsen.
Han fik ideen med at involvere kirkerne kunstnerisk i det provsti, hvor hans galleri ligger, for tre år siden.
Det drejer sig om Bederslev, Grindløse, Guldbjerg, Hårslev, Nr. Sandager, Padesø, Skamby, Skovby og
Søndersø kirker.
»Englene er mandshøje og skabt af genbrugsmaterialer, beton og glasfiber over et skraldespandsstativ på
hjul. Det er sjældent at møde engle i nutidens kunst. De er ikke gjort fjerne og ophøjede, men vil opleves
nærværende og menneskelige.«
Har udstillet før

Oprindelig var tanken at lave lyskunst i de pågældende kirker, men de forventede fondsmidler udeblev.
Derfor henvendelsen til den norske kunstner, der ikke siden 1986 har udstillet på Fyn. Ved den lejlighed
medvirkede hun i en gruppeudstilling på Brandts. Siden har hun udfoldet sig i Grønland, Island, Norge og
England.
I Sæby står hendes udsmykningsprojekt “Fruen fra havet”, der inddrog den lokale befolkning.
Den aktuelle præsentation varer et halvt år.
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