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Pomona
Johannes Bjerg blev født d. 26.
januar 1886, og døde d. 17. Februar
1955. Han blev 69 år. Han arbejdede
som billedhugger ved
kunstakademiet og har lavet mange
forskellige skulpturer. Hans skulpturer
forestiller realistiske mennesker. De
fleste er nøgne. Han var også
professor ved kunstakademiet, hvor
han også var direktør fra 1943-1946.
Pomona står ude foran det gamle
rådhus. Hun har et æble i hendes
venstre hånd og en æblegren i den
højre.
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Pomona
Hvad synes du om selve skulpturen?
Jeg kan godt lide skulpturen. den virker naturlig. jeg synes at det er en
god ting at skulpturen er en del af et springvand. jeg synes at hvis den
bare stod der ville den blive lidt kedelig, men nu hvor der er et
springvand virker det som om den har en funktion. jeg kan godt lide
når skulpturer har en funktion, også selvom det bare er at være en del
af et springvand.
Hvad synes du om skulpturens placering i forhold til
omgivelserne?
Jeg synes at Pomona er placeret rigtig godt. det er hyggeligt fordi hun
står inde i en “ring” af hække, og inde i denne “ring” er der placeret et
par bænke rundt omkring. man kan gå ind til Pomona og kigge
nærmere på hende. Hvilket jeg synes er en god kvalitet.
Hvad synes du om skulpturens formål og oprindelige betydning?
Lever det op til forventningerne?
Hun skal symbolisere egnens frugtbarhed. jeg synes at det passer til
hende. da jeg først hørte det syntes jeg det lød lidt underligt, men nu
da jeg har tænkt over det syntes jeg at det giver meget god mening.
Hvilken slags følelse fremkalder skulpturen for dig?
jeg føler mig rolig når jeg kigger på den. jeg føler at hun bliver ved med
at stå der, selv efter at jeg er væk. som om hun er en klippe der bare er
der. ikke fordi hun kan noget specielt, hun kan jo bare stå der.
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