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Et dekoreret familie-kranium fra Dayak-stammen på Borneo.

Dekoreret kranium fra New Ireland ved Papua
New Guinea.

Stilleben af den tyske maler Vanitas malet i
det 17. århundrede.

»Mickey is also a rat« af kunstneren Nikolas
Rubinstein.

Udstillinger. Frilandsmu-
seet i Molfsee skal lægges
ind under Schleswig-Hol-
steinische Landesmuseen -
der præsenterer nyt ud-
stillingsprogram.

SLESVIG. Med et budget på ti millio-
ner euro og en egenfinansiering på
25 procent skal Schleswig-Holstei-
nische Landesmuseen hvert år præ-
sentere mindst et par »blockbusters«
ligesom i filmverdenen. Det vil sige
udstillinger, der trækker publikum til
i stort tal.
I den kommende sæson bliver det

udstillingen »Schädelkult«, der åbner
den 26. maj og varer til den 14. ok-
tober og vises i Ridehallen ved Got-
torp Slot. Og allerede den 12. februar
fejrer kunstfonden Rolf Horn 20 års
jubilæum med at vise et udvalg af de
værker, som den afdøde velhavende

Kiel-købmand har skænket de kunst-
og kulturhistoriske museer på Got-
torp Slot.

Fusion med Molfsee
Der venter flere store ændringer på
delstats-museerne i 2012. Frilands-
museet i Molfsee ved Kiel skal læg-
ges ind under delstats-museerne som
en del af Volkskunde Museum i Sles-
vig. Fungerende museumsleder pro-
fessor Claus von Carnap-Bornheim
tilstræber en fusion, der er på plads
inden landdagsvalget den 6. maj. 
- Det afgørende for Schleswig-

Holsteinische Landesmuseen er, at
overtagelsen ikke netto kommer til
at koste os noget. Molfsee er et mu-
seum på 60 hektar med godt 70 byg-
ninger, der kræver en stor grad af
vedligeholdelse, og det kan stiftelsen
Schleswig-Holsteinische Landesmu-
seen ikke bære, siger von Carnap-
Bornheim.
Lige nu forhandler Stadt Kiel, del-

staten Slesvig-Holsten og Landesmu-
seen på højtryk for at få foreningsju-
raen og den offentlige ret forenet.
Jernstøberi-museet i Büdelsdorf

gennemgår for tiden en større om-
bygning, og når Landestheater er
færdig med at øve i Nydamhallen
sidst på foråret, går renoveringen af
hallen og udstillingerne i gang.

Årets særudstillinger
Årets første særudstilling åbnes den
19. januar i Kreuzstall ved Gottorp
Slot. »Meer wahrnehmen« viser små
formater af malerne Friedel Ander-

son, Lars Möller og Ulf Petermann
samt en installation af den unge
Walter Zurborg.
Udstillingen med værker fra Rolf

Horn-samlingen den 12. februar by-
der på værker af blandt andre Ernst
Ludwig Kirchner, Käthe Kollwitz, Ot-
to Mueller, Alexej von Jawlensky og
frem for alt akvareller af Emil Nolde.
Fra den 6. maj til den 21. oktober vi-
ses i Kreuzstall popart fra USA og
Europa fra Großhaus-samlingen. 
Hvordan kan magt aflæses i et

menneskes ansigt? Det er temaet for
fotoudstilling »Spuren der Macht«
med fotografen Herlinde Koelbl.
Hun har portrætteret mennesker, før
og efter at de kom til magten og
dermed dokumenteret den ændring,
der er sket i deres ansigter. Det gæl-
der blandt andre Joschka Fischer,
Gerhard Schröder, Angela Merkel og
Renate Schmidt. Udstillingen åbnes
den 30. maj og varer halvanden må-
ned.

Kranier og dødsmasker
Den helt store særudstilling »Schä-
delkult« bliver en kombination af ar-

kæologi, etnografi og kunst. På ud-
stillingen i Ridehallen vises stenal-
derkranier, trofæer, dødsmasker og
relikvier sammen med kraniets hi-
storie i kunsten.
Man kan blandt andet ser Peter

Fuss’ kunstværk »For The Laugh Of
God«, Friedrich Schillers kranium og
den måde, dødningehovedet lever vi-
dere i moderne tid - for eksempel i
miljøet omkring fodboldklubben FC
St. Pauli.
På Jüdisches Museum i Rendsborg

åbner journalisten og litteraturkriti-
keren Hellmuth Karasek den 17. juni
udstillingen »1, 2, 3... Billy Wilder«
om den polsk-amerikanske filmin-
struktør. I Kloster Cismar ved Grö-
mitz i Østholsten vises i april, maj og
juni kunst af Rudolf Jahns og fra den
15. juli til den 21. oktober en fo-
toudstilling med Karin Székessy.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Dødningehoveder som lokkemad 
Modelleret hoved fra Polynesien.

Udstillingen med popart på
Gottorp Slot byder på værker
af blandt andre Roy Lichten-
sten, Andy Warhol og Tom
Wesselmann.

Professor Claus von Carnap-Born-
heim er i gang med forhandlinger om
Schleswig-Holsteinisches Freilicht-
museum i Molfsee.
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