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Når jeg om morgenen træder ind i 

sognehuset, er det første, der møder 

mit blik, to værker af Jay Gard. Min 

første tanke er, at jeg ser to malerier, 

men ved nærmere eftersyn ser jeg, 

at værkernes rosetformede mønstre 

er fræset ud af en 3 cm tyk kryds-

finerplade. To identiske plader, kun 

farverne er forskellige. Værkerne 

hedder begge ”farvecirkel” og er en 

del af en hel serie af farvecirkler 

i forskellige farvetoner. De to, der 

hænger i indgangspartiet, er i hen-

holdsvis gul/blå toner og blå/violet 

toner. Min nysgerrighed vækkes, 

hvorfor kombinerer kunstneren ma-

leriet, med et 3D design, der kunne 

være en udsmykning på et møbel?

Jay Gard er en tysk kunstner, der bor 

og arbejder i Berlin. Han er født i 

1984 og kommer fra en meget kreativ 

familie. Hans far var produktdesig-

ner for MZ- og BMW-motorcykler, 

hans mor tekstildesigner og hans 

bedstefar designede møbler. Gard 

har gennem sin opvækst fulgt med 

i familiemedlemmernes arbejdspro-

cesser og taget relationen til design 

med sig. Ved at kombinere kunstens 

abstrakte form med designets umid-

delbarhed, har Gards udviklet sin 

egen stil og filosofiske udtryk, hvor 

han arbejder i krydsfeltet mellem 

design og kunst. Selv siger han, at 

det centrale i hans kunst er inspi-

reret af Bauhaus-bevægelsen, dens 

enkle og effektive udtryk og ønsket 

om at gøre livet bedre for mennesker 

gennem formidling af et rationelt 

formsprog.

Hvordan gør Gards farvecirkler så 

livet bedre for os, der beskuer dem i 

Thomas Kingos Kirke? Jeg besluttede 

at søge hjælp hos de virkelige eks-

perter, de umiddelbare beskuere og 

de bedste og mest intuitive kunstbe-

skrivere. Kingos Kreaklubs ekspert-

panel består denne dag af ni børn i 

alderen 6-10 år. De ser umiddelbart 

flere ting i de farverige værker: ”Det 

ligner en sol, et øje, en ananas, en af 

de kraver præsten har på, en donut, 

et balletskørt, at man snurrer hurtigt 

rundt og bliver rundtosset, en dvd, 

en plade på en pladespiller, et roulet-

tespil”. Indtrykkene er mange. Da jeg 

spørger dem om farverne og de to 

værker set i sammenhæng, kommer 

der kommentarer som ”sommer og 

vinter, nat og dag, solopgang og sol-

nedgang”. Alt sammen betragtninger 

som jeg tilslutter mig.

På den måde danner Gards værker 

grobund for en god samtale om det, 

vi umiddelbart ser, og det vi læser 

ind i det, vi ser. I dag, hvor jeg tog 

mig tid til at betragte disse værker, 

undersøge kunstnerens baggrund 

og ikke mindst have fået en god 

samtale med ni skønne børn, da blev 

min dag et kort øjeblik beriget. Der 

kom smil, glæde, eftertænksomhed 

og ikke mindst samvær ind i mit liv, 

og er det ikke det, det hele handler 

om!

Skrevet af Dorthe Wortmann, Kirkelig medarbejder

Farbkreis (Farben 17/18 2) og Farbkreis (Farben 17/18 3) 
Mixed media af Jay Gard
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Dorthe Wortmann

Koncerter i kirken
juni-august  2022
Torsdag den 2. juni kl. 19.00: TROMPETGALLA - DEBUTKONCERT

Så er tiden atter inde til præsentation af en ny og spændende musikalsk 

konstellation: TRIO STENUM-LUNDE-KREBS. Denne nye trio, som spiller 

trompetgalla i Thomas Kingos Kirke, består af trompetisterne Kenneth Pultz 

Stenum, Slesvigske Musikkorps og kirkens ”hustrompetist” Mads Juul Lunde, 

Nyborg. Ved orglet/flyglet sidder Torben Krebs.

Trompetgalla betyder FEST: Intet klinger så festligt som messingblæsere 

og orgel! Koncerten bliver ingen undtagelse: Der er lagt op til et rigtigt 

”champagne program” med musik af bl.a. Bach, Horowitz og Vivaldi –  

lagt i hænderne på tre rutinerede musikere! 

Fri entré.

Sommerlige orgelsoiréer i Thomas Kingos Kirke

I juli/august drager Torben Krebs på kursusrejse til det sydligste Tyskland, hvor 

han i barokkirker langs ”Oberschwäbischen Barockstraße” skal spille orgelkon-

certer, deltage i masterclasses hos internationale orgelkoryfæer og konkurrere 

ved ”Joseph Gabler Organ Competition”. Det hele foregår ved en række af Europas 

berømteste barokorgler – bl.a. det enorme, historisk Gabler-orgel i Weingarten.

 

Som forberedelse til turen spiller Torben 4 orgelsoiréer på ”hjemmebane” på 

torsdage i juni, hvor dele af programmet til Tyskland finpudses – bl.a. værker af 

Bach, Brahms, Kerll, Liszt, Muffat, Pachelbel og Schumann. Koncerterne varer ca. 

40-45 minutter pr. gang og finder sted på følgende torsdage:

 

Torsdag den 9. juni kl. 17

Torsdag den 16. juni kl. 17

Torsdag den 23. juni kl. 17

Torsdag den 30. juni kl. 17

Der er fri entré

Søndag den 19. juni kl. 16.00:  

Familiekoncert med Radiant Arcadia

Det multikulturelle orkester Radiant Arcadia består af 

exceptionelt dygtige musikere og sangere med forskellige 

kulturelle og religiøse baggrunde. Et band, som ønsker at 

vise, at selvom vi er forskellige på rigtig mange områder, 

kan vi alligevel mødes i musikken og finde forståelse og 

kærlighed. Musikken afspejler kunstnernes meget forskel-

lige baggrund, og der synges på 9 sprog.

Koncerten er arrangeret i et tæt samarbejde med Folkekir-

kens Tværkulturelle Samarbejde.

Koncerten er velegnet til alle aldersgrupper. Så tag dine 

børn, forældre og bedsteforældre med. Efter koncerten er 

kirken vært ved et lille traktement.

Fri entré.


