Svenstruptavlen malet af Gitte Buch
Gitte Buch, født 1954 i Vestjylland og opvokset på Samsø, flyttede til Langeland i 1984.
Gitte Buch har deltaget i censurerede udstillinger og udstillet i udlandet og herhjemme. De
senere år har hun tillige arbejdet med kirkeudsmykninger, fortrinsvis i det sydfynske, f.eks
altertavlen i Tryggelev Kirke fra 2014. GB er en kendt foredragsholder og ikonmaler og er
medforfatter til bogen At male en ikon. Forlaget Klematis, 2006.
”Landskabserindringer” kalder GB selv mange af sine værker. De kan kaldes ’naturlyriske’,
men har tillige referencer til eksistentielle og spirituelle lag. Desuden arbejder hun med
små kvadratiske skåltavler, der både repræsenterer Kingos nådeskål og det modtagende
feminine princip.
Kunstneren har med årene skabt sig en personlig ikonografi. Billedelementer, der med
mellemrum dukker op, forsvinder og atter vender tilbage: Båden, brønden, oliekrukken,
palmestubben, Lazarus, evangelisten Johannes, bibelske stednavne og skriftsteder, ja også
himlen og jorden og årstidernes benævnelser og billedmæssige udtryk kan medregnes.
Begrebet ’nådeskål’ stammer fra Kingos salme ”Nu rinder solen op” fra 1674 vers 2:
Utallig såsom sand og uden måde,
som havets dybe vand er herrens nåde,
med den hver dag min sjæl han overgyder,
hver morgen i min skål
en nåde uden mål
til mig nedflyder.

Svenstruptavlen blev udarbejdet på bestilling af det daværende menighedsråd og
ophængt på nordvæggen i kirkens skib 2009.
I midten ses Helligåndsduen, indfældet i en guldcirkel og den 6-takkede stjerne, der bl.a.
symboliserer sammensmeltningen af det maskuline og det feminine princip. Det givende
og det modtagende. Tavlens 4 hjørner er nådeskåle omgivet af tegn som vand, fisk,
salvekrukker, nagler. Skålsymbolerne er her et billede på de 4 evangelister, Lukas,
Johannes, Matthæus og Markus, som spreder det glædelige budskab ud i alle
verdenshjørner. Det ligesidede kors går igen i de øvrige felter i tavlen. Det kors, der ikke
kan bruges som torturinstrument – og som betegner menneskets 2 akser i verden. Den
vertikale, der forbinder himmel og jord. Og den horisontale, der rækker ud og forbinder os
i nuet med andre mennesker, med næsten. På hver af korsene er skrevet en græsk tekst
med knap synlige oxydrøde bogstaver.
Under korsene, overmalet og ikke længere synligt har GB ladet det oldnordiske soltegn, det
kinesiske yin og yang- tegn, den muslimske halvmåne og den ortodokse østkirkes kors
spille med og derved båret andre trosretningers symboler ind i en protestantisk
landsbykirke – som en økomenisk bestræbelse på at sammenføje det, som længe har været

adskilt.
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