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Projektet om Figentræet og dets frugter har haft til hensigt at vise muligheder for at gå anderledes til værks,
når det drejer sig om kunst i kirken. Og hvordan man kan opleve nye kvaliteter ved et kendt - og derfor ofte
selvfølgeligt - rum ved at installere ny kunst i det. Selve udsmykningsprojektet har været temporært, fra
december 2003 til december 2004. Det har bestået af tre forløb, hver af fire måneders varighed, hvor fem
billedkunstnere og fem københavnske kirkerum satte fokus på mødet mellem samtidskunst og kirke.
Intentionen med projektet var at undersøge, om samtidskunsten rummer et potentiale i forhold til kirkens
budskab. Samtidig undersøges, hvilken indflydelse kirkens ritualiserede rum kan have på skabelsen af kunst,
der normalt optræder på gallerier, museer og udstillingssteder. Kan samtidskunst og kirke komplementere
hinanden og bære frugt? Deltagende billedkunstnere var Mikael Thejll, Ruth Campau, Helle Frøsig, Anette
Harboe Flensburg og Leonard Forslund. Bogen indeholder også en DVD med interviewoptagelser med de fem
kunstnere foretaget af fotografen Thomas Lindvig og redigeret sammen med kunstformidler Trine Møller
Madsen.
hvad er det for nogen og kan de klare det danske vejr. Tusind tak for de smukke billeder og den dejlige artikel
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