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En haj med forgyldte kvinde-dukker hænger i loftet. Der er vel næppe det, daniel Spoerri ikke samler på.Det ser ud som videnskab, men er kunst.

Udstilling. Du skal
stoppe op og undre
dig på udstillingen
med Daniel Spoerris
forunderlige assem-
blager og samlinger
på Museumsberg i
Flensborg.

FLENSBORG. Hvorfor kommer
en verdensmand som Daniel
Spoerri til Flensborg?
Svaret er ganske enkelt: han

har fået lov til at gøre, hvad
der passer ham. På et pænt
museum med gamle kulturhi-
storiske klenodier og en na-
turvidenskabelig afdeling med
skeletter, insekter og udstop-
pede dyr boltrer han sig med
kunst, der ligner virkeligheden
så meget, at man som mu-
seumsgæst kan blive taget
slemt ved næsen.
Den schweiziske kunstner

udstiller sine fantasidyr ved
siden af rigtige dyr. Her er en-
hjørningen og den fantasiful-
de lindorm, så det virker som
om, de er ægte.
Men med Daniel Spoerri er

det lige netop sådan, at intet
er, hvad det giver sig ud for at
være.
Tørrede blade og planter

hænger i glas og ramme ved
siden af det, som videnskabs-
mændene omhyggeligt har
samlet og konserveret.
Rottefælder er smidt en stor

glaskasse ved siden af udstop-
pede rotter. Her er samlinger
af lommeknive, strygebrætter
og spadserestokke mellem
museets ægte samlinger af
husgeråd. Her er forstenet di-
nosaurus-afføring og penis -
knogler fra de dyrearter, hvor
det mandlige forplantningsor-
gan er udstyret med ekstra af-
stivning.

Spørgsmålstegn ved
tingenes tilstand
Der gemmer sig altid noget
bag Daniel Spoerris kunst, og
meningen er, at vi skal undre
os  og sætte spørgsmålstegn

ved tingenes tilstand.
Men for at vi ikke skal blive

alt for forvirrede og komme
på glatis, så har udstillingens
tilrettelæggere udstyret Dani-
el Spoerris kunst med store
skilte, så man kan se, hvad der
er kunsthistorie og videnskab
på den ene side og herlig

ustyrlig kunst på den anden.
»Historie Rerum Rariorum«

er den latinske titel på den
udstilling, som Museumsberg i
weekenden åbnede med Dani-
els Spoerris tilstedeværelse.
Den latinske titel refererer

ikke uden ironi til en bog af
den danske læge og oldtids-

forsker Ole Worm (1588-
1654). På hans tid havde man
noget, der hed et »Wunder-
kammer« (på dansk: »Raritets-
kammer«), et kammer fyldt
med alskens ting og sager, og
i modsætning til et museum
var et sådant kammer bygget
op uden orden eller efter en

logik, som kun kammerets ejer
kendte.

At undre sig
»Wunder« skal her ikke over-
sættes til et »under« men til
det, »at undre sig«, som Ari-
stoteles yndede at gentage, så
er det, at et menneske undrer

sig begyndelsen til al filosofi.
Man kan skynde sig gennem

livet uden at undre sig, men
stopper man op og spørger,
hvorfor noget er, som det er -
så åbnes der for skæve sam-
menligninger og erkendelser.
Og står det til Daniel Spoerri,
må vi meget gerne undre sig
over naturvidenskaben, hvis
kunsten kan hjælpe med til
det.

Gemt middagsmåltid
Den schweiziske objektkunst-
ner er blevet verdensberømt
på at gøre ting, som kun få
andre ville gøre - for eksem-
pel er tilfældige rester fra et
rigtigt middagsmåltid blevet
fastholdt med tallerkner, kop-
per og det hele, som de stod
på bordet, og bagefter hængt
op som et billede.
Han besøgte første gang

Flensborg i november, tog sig
en tur gennem Museumsbergs
udstillinger og fandt ud af,
hvor hans assemblager, skulp-
turer og installationer skulle
vises frem. For placeringen er
det halve af udstillingen.

Frie hænder
- Jeg har fået frie hænder, og
det gør besøget på Museums-
berg interessant for mig, siger
Daniel Spoerri.
Spoerri er en fænomenal

samler af alting: Grydeskeer,
kranier, skohorn, nudelruller,
tæppebankere, glasplader med
blodprøver, ja selv vandprøver
har han samlet i sit »Breton-
ske husapotek« fra 1981. Her
er vand hældt på flasker fra
hellige kilder i Frankrig. Noget
er fordampet. Noget er blevet
grumset. 
Hvad skal alt det her egent-

lig til for?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Og det, der gør udstillingen
interessant. Og derfor er Spo-
erri kommet til Flensborg.

Daniel Spoerri: Historie Re-
rum Rariorum. Udstilling på
Museumsberg i Flensborg -
varer til den 22. september.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Et virvar af fantasi og fakta

Udsnit af kraniesamling anbragt på små stole. »Alpha og Omega« kalder Daniel Spoerri installationen fra 2010.
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Den schweiziske objektkunstner Daniel Spoerri har fået frie
hænder på Museumsberg, og det gjorde Flensborg interessant
for ham.

Daniel Spoerri under besøget på Museumsberg i weekenden. Til
venstre for ham er det museumsdirektør Michael Fuhr og bag
skulpturen kunsthistorikeren Dorothee Bieske.

Her er forstenet dinosaurus-
afføring og penisknogler fra de
dyrearter, hvor det mandlige
kønsorgan er udstyret med ekstra
afstivning.

” Spoerri er en fænomenal samler
af alting: Grydeskeer, kranier,
skohorn, nudelruller,
tæppebankere, glasplader med
blodprøver, ja selv vandprøver.

”


