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FLENSBORG. »Galerie am
Hafen« i Flensborg har til
huse i de moderniserede
værftsbygninger direkte
ved havnefronten på Bal-
lastkajen. Her udbydes
malerier, skulpturer og ob-
jekter.

Fra den 19. april præsen-
terer galleriet den danske
kunstner Palle Mernild fra
Herning sammen med tre
tyske kunstnere. maleren
Stephan Heggelke, Ham-
borg, billedhuggeren Uwe
Gripp, Egernførde, male-
ren Wolfgang Mehl, Han-
nover, og billedhuggeren
Winni Schack, Hamborg.

Palle Mernild er kendt
for sine væg- og glasmale-
rier, som han har udført
som udsmykningsopgaver
for over 100 virksomheder
verden over. I hans billedu-
nivers er det kraftige
penselstrøg, der viser figu-
rer, som ser ud til endnu ik-
ke at have fundet deres en-
degyldige plads.

»Galerie am Hafen« har
åbent tirsdag-fredag klok-
ken 13-18 og lørdag klok-
ken 11-16. (FlA)

Se Pankok 
i morgen
FLENSBORG. Kunsthisto-
rikeren Hanna Peters tilby-
der i morgen klokken 11.30
en rundvisning igennem
den aktuelle særudstiling
på Museumsberg, hvor der
i Hans-Christiansen-Haus
vises værker af kunstnerne
Otto og Eva Pankok. (FlA)

Kabaret i
Orpheus 
FLENSBORG. Orpheus
Theater i Flensborg kan
fredag den 22. april præ-
sentere Marcus Jeroch. Den
uddannede akrobat præ-
senterer sit kabaretpro-
gram »Das leben ißt...«.
Lørdag den 23. april byder
Orpheus på improvisation-
steater. Billetter til begge
forestillinger kan købes
hos TUI Reisecenter på
Nørretorv (telefon 0461-
141 081). (FlA)

Kunst ved
havnen

»Mönch auf einer Terrasse« (1852-53), olie på
lærred. (Privat)

»Treppenaufgang mit geöffneter Holztür
in Kirchhofmauer« (1850). (Privat)

»Herr mit Zylinder, einer Frau nachblicken«
(1840), blyant på pair. (Privat)

»Mädchen im Gebirge« (1860-65), olie på lærred. (Stadtmuseum Radolfzell)

FLENSBORG. De ser ufor-
skammet godt ud, siger de
selv. De tre velskabte her-
rer i Bidla Buh charmerer
sig ind i kvindernes indre
med deres klassikere og
evergreens. Så måske vil
mændene blandt publikum
i Sportland komme til at
sidde lidt uroligt på stolene
i aften. Her kan man
blandt andet høre, hvordan
Bill Haley lyder på plat-
tysk, og hvordan der bør
steppes til Glenn Miller.

Bidla Buh går på scenen
klokken 20. Billetter kan
reserveres på telefon 0461-
1506 880.                     (FlA)

Velskabte
mænd synger

God jazzmusik i kirkerummet
FLENSBORG. I en kirke er de
akustiske forhold som regel så
gode, at det er muligt at spille
musik uden elektrisk forstærk-
ning af instrumenterne.

Derfor får instrunterne klari-
net, bas, banjo og kornet den helt
rigtige og naturlige klang. Tors-
dag aften spillede den danske
kvartet Gentlemen of Jazz i Hel-

ligåndskirken i Flensborg i sin
serie af kirkekoncerter. Der blev
serveret gamle numre i New Or-
leans-stil tilsat melodier fra den
amerikanske gospeltradition og
den danske salmebog.

Undervejs fortalte jazzens
gentlemen - der har base i Tjære-
borg ved Esbjerg - historien om
New Orleans-musikkens opståen

i Amerika og om de komponister,
der lagde musik til koncerten.

Gentlemen of Jazz blev dannet
for fire år siden ud af den noget
større New Orleans Quartet, der
har eksisteret siden 1985. Målet
var at skabe en kvartet, der net-
op kunne spille i kirker og min-
dre kulturhuse.

Gentlemen of Jazz består af or-

kesterleder Leo Bruun på kornet,
Vagn Sørensen på klarinet, Jør-
gen Riis Jepsen på bas og Flem-
ming Lauritsen på banjo. Kon-
certen i Helligåndskirken var ar-
rangeret af Sydslesvigsk Fore-
ning i Flensborg by sammen med
Helligånds Sogn.                   (FlA)

Markus Jeroch.

Udstilling. Carl
Spitzweg er bedre
kendt som satireteg-
ner end som land-
skabsmaler. En ny
udstilling på Gottorp
Slot skal løfte hans
ry som en førsteklas-
ses fortolker af natu-
ren.

SLESVIG. En humoristisk
fremstilling af den senro-
mantiske idyl er rykket in-
denfor på Gottorp Slot.

Den tyske maler Carl
Spitzweg (1808-85) er mest
kendt for sine småborgerli-
ge genrebilleder i små for-
mater og Biedermeier-stil.
Efter at have ernæret sig
som apoteker slog han sig
rigtig løs som karikatur-
tegner ved det satiriske
tidsskrift Fliegende Blät-
ter. Mindre kendt er det, at
Carl Spitzweg også var en
habil og særegen land-
skabsmaler, der uden
måske selv at vide det tog
sig impressionistens frihe-
der og lod sig påvirke af
datidens franske land-
skabsmaleri.

Det er noget af det, som
publikum det kommende
par måneder kan se på ud-
stillingen »Das ist deine
Welt« på Gottorp Slot. Ud-
stillingen består af 40 ma-
lerier, et dusin akvareller
og 160 tegninger, som Sles-
vig-Holstens største kunst-
museum, Landesmuseum,
har lånt af private samlere
i Sydtyskland og af Von
Der Heydt-Museum i Wup-
pertal og Reuchlinhaus i
Pforzheim. Cirka 70 pro-
cent er i privateje.

Udstillingens kurator,
Jan Drees, mener, at Spitz-
weg er i den tyske kunst-
historie alt for undervur-

deret som landskabsmaler.
Hvorfor har han ikke no-
get entydigt svar på, men
kvaliteten af billederne
sætter samlere ikke
spørgsmålstegn ved. Man-
ge vil måske savne Carl
Spitzwegs nok mest kendte
billede, »Die Weinleise«,
men for det første er origi-
nalen forsvundet. For det
andet vil Jan Drees netop
undgå for mange klicheer
på denne udstilling - og da
slet ikke vise kopier.

Ingen ulempe
Carl Spitzweg stammede
fra München. Han besøgte
aldrig kunstakademiet,
men er 100 procent selv-
lært. Det behøver ikke al-
tid være nogen ulempe, og
det var det heller ikke for
Spitzweg set med efterti-
dens øjne. Spitzweg var
fri, progressiv og helt uaf-
hængig af dogmer og
strømninger. Han solgte
mange af sine malerier,
men var ikke økonomisk
afhængig af partout at
skulle sælge, og hans fine
streg ses især på de tegnin-
ger, hvor motiverne er ar-
kitektur.

Mange af værkerne har
været gennem konservato-
rernes kærlige hænder og
vises beskyttet mod dags-
lyset bag gardiner.

I forbindelse med udstil-
lingen går Gottorp Slot
over til sine sommer-
åbningstider fra klokken
10 til 18. Der er udkommet
et katalog i forbindelse
med udstillingen, som se-
nere sendes videre til Lan-
desmuseum i Oldenburg i
Niedersachsen.

Carl Spitzweg - Das ist
deine Welt. Udstilling på
Gottorp Slot. 17. april-3.
juli.

Hans Chr. Davidsen

Senromantik med sjov


