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Udstilling. Elsbeth
Arlt har indtaget de
fem gamle klasse-
værelser på Muse-
umsberg i Flensborg.
Rum for rum er fyldt
med optegnelser fra
januar til februar.

FLENSBORG. - Man be-
høver ikke nødvendigvis
forstå hensigten bag alle
værker, siger Flensborg-
kunstneren Elsbeth Arlt.

På søndag åbner Muse-
umsberg i Flensborg ud-
stillingen »Jeden Tag ist
anders«, der viser et ud-
valg af det, hun har begået
de seneste 30 år.

De, som ikke kender Els-
beth Arlt særlig godt,
kommer måske ikke så let
ind i udstillingen, erkender
museumsdirektør Ulrich
Schulte-Wülwer. Mens
Elsbeth Arlt beroliger og
siger, at hver især hellere
end gerne må finde sin
egen indgang til værkerne
i de fem gamle klasse-
værelser i Hans-Christian-
sen-Haus - engang en
gammel skolebygning.

Som noget nyt har Muse-
umsberg her taget gardi-
nerne væk fra vinduerne,
så dagslyset bader Elsbeth
Arlts installationer. I rum-
mene står 12 store paneler
med optegnelser fra alle
årets måneder fra januar
til december.

Ingen kronologi
Der er dog ingen kronologi
i forløbet. Nogle af bille-
derne og skriftbillederne
fra årets første måneder

kan sagtens være 30 år æl-
dre end de tilsvarende i de-
cember. Udstillingens un-
dertitel er »optegnelser
1974-2003«, og ved opteg-
nelser skal forstås kunst-
nerens daglige notitser en-
ten i form af billeder, men
også meget hyppigt - og
det er Elsbeth Arlts sær-
kende - tekster og skrift-
billeder.

For eksempel har hun ud
af en måneds aviser hentet
en serie pressefotos, som
hun har gengivet med egne
akvareller. Dermed bliver
en Yassir Arafat eller en
begivenhed i Rusland løf-
tet op fra det banale og det

konkrete til noget poetisk.
Senere fortsætter udstil-
lingen med en politisk
krønike hentet fra Frank-
furter Rundschau og blæst
op i kæmpestørrelse, så et
bogstav på ti punkt i den
kendte avis-skriftstørrelse
bliver en halv snes centi-
meter.

Strengt koncept
Elsbeth Arlt følger sine
strikse koncepter uden at
være konceptkunstner. Det
nærmeste, hun kommer
denne betegnelse er måske
det stedse samspil mellem
billeder og ord. Hele tiden
reflekterer hun over sit liv

og den hverdag, der omgi-
ver hende - enten hjemme i
Flensborg eller under op-
hold i Berlin, Schwerin el-
ler Rom.

Umalet lærred
Man skal lægge mærke til
detaljerne. Det, der ser ud
som skrift, er på nogle af
malerierne blot det 
umalede lærred.

Det ellers betydningsløse
lærred får her en funktion,
og forholdet mellem skrift
og billede bliver vendt 180
grader.

Og gennem hele udstil-
lingen veksler hun mellem
kæmpeformater, man skal

langt væk fra, og små, som
man skal meget tæt på.
Der zoomes ud, og der 
zoomes ind.

Hvis man vil have en
hjælpende hånd til at
komme igennem Elsbeth
Arlts univers, tilbyder
Museumsberg rundvisnin-
ger den 21. november og
den 12. december, begge
gange klokken 11.30. Ud-
stillingens kurator, Doro-
thee Bieske, har også ud-
sendt et katalog.

Da Elsbeth Arlt er en
bogstavets billedkunstner,
arrangerer Museumsberg
tre læsninger i forbindelse
med »Jeden Tag ist an-
ders«. Den 11. november
læser Arno Rautenberg
tekster af forfatterkollega-
en Rolf Dieter Brinkmann.
Den 14. december er der
film af og mulighed for
samtale med Elsbeth Arlt,
og endelig sluttes udstil-
lingen den 9. januar 2005
af med, at hun læser op fra
sine optegnelser.

Udstillingen åbnes offi-
cielt på søndag af Slesvig-
Holstens kulturminister,
Ute Erdsiek-Rave.

Museumsberg i Flens-
borg: »Jeder Tag ist an-
ders« - udstilling med
Elsbeth Arlts optegnel-
ser fra 1974 til 2003.
Åbnes på søndag klok-
ken 11.30 og varer til
den 9. januar 2005.

Hans Chr. Davidsen

Et kig i kalenderen

FLENSBORG. Kunstmale-
ren Jan Günter fejrer 20 års
jubilæum med sine atelier-
udstillinger. I november
åbner han igen sit atelier
for interesserede gæster.

Det sker i hjemmet på
Tannenweg 14e i Flensborg
5.-7. november og 26.-28.
november. Atelieret er
åbent fra klokken 17 til 20
på fredage, fra klokken 15
til 20 på lørdage og fra
klokken 11 til 18 på sønda-
ge.

Samtidig har Jan Günter
udsendt sin kunstkalender
for 2005. Kalenderen inde-
holder 12 blomstermotiver
udført i akvarel. Den måler
48 gange 48 centimeter og
koster 34,90 euro. Den kan
købes i boghandlen Rüffer
på Holmen i Flensborg el-
ler ved henvendelse til Jan
Günter. (FlA)

20 år med
åbent atelier

Et forstørret udklip af Frankfurter Rundschaus krønike fra 1991. Elsbeth Arlt elsker blandingen af bogstaver og kunst. (Foto: Sebastian Iwersen)

Museumsdirektør Ulrich Schulte-Wülwer studerer nogle af Elsbeth Arlts optegnelser.
Kæmpestore paneler repræsenterer  årets 12 måneder.       

Mere kultur
på side 

18 og 19

Jan Günter. (Arkivfoto:
Martina Metzger)

Har du....
...et eller andet emne,
eventuelt med relation
til Sydslesvig, som du
kunne tænke dig at
skrive en kronik om?
Så gør det.

Send den til kultur-
redaktionen, Flensborg
Avis, Wittenberger Weg
19, 24941 Flensborg, og
forsyn den med et par
linjer om dig selv og
meget gerne et foto.

Størrelse: Helst mel-
lem 100 og 200 linjer a
60 anslag. Hvis du rå-
der over et tekstbe-
handlingsanlæg, så
send os en diskette
med kronikken lagret i
tekst-, dos- eller
ASCII-format. Eller
endnu bedre: Send den
med elektronisk post
til Kultur@Flensborg-
Avis.de.

Vi forbeholder os ret
til en lettere redigering
og til at korte i teksten.

Optagne kronikker
honoreres med 40 euro
eller 320 kroner. Ved-
læg venligst oplysnin-
ger om bankforbindel-
se.


