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Udstilling. Gottorp
Slot viser de meget
forskellige kunst-
værker, som museet
har anskaffet sig in-
den for de seneste 20
år. Samtidig hyldes
prismodtageren
Menno Fahl med en
særudstilling.

SLESVIG. Førhen var det
adelen, der fødede kun-
sten. Senere dukkede
kunstmæcener op i den ri-
gere del af borgerskabet,
og i dag er det det offentli-
ge - og dermed skatteyder-
ne - der betaler det, kunst
koster. Men med stadig

større indhug i kulturbud-
getterne er museer begyndt
at søge stadig flere private
sponsorer og private give-
re.

Til kunstmuseernes vig-
tigste opgaver hører at gi-
ve en arv videre til fremti-
dige generationer. Inden
for de seneste 20 år har
kunstmuseet på Gottorp
Slot erhvervet 90 værker
af fremtrædende tyske
kunstnere, især kunstnere
der på en eller anden måde
har eller har haft en til-
knytning til Slesvig-Hol-
sten.

Fra Barlach 
til Heckel
Disse værker vises fra den
6. februar til den 3. april

på særudstillingen »Ge-
sammelt für Schloß Got-
torf«. Bag erhvervelsen af
disse mange meget forskel-
ligartede værker står den
kulturring, hvis officielle
navn er »Studien- und
Fördergesellschaft der
Schleswig-Holsteinischen
Wirtschaft«. 

Det er over 20 år siden,
at Gottorp Slot senest viste
de værker, museet med
især private penge havde
indkøbt eller fået skænket
i perioden fra 1970 til
1982. På denne anden ud-
stilling vises værker fra
1983 til 2004.

Der er arbejder af bety-
dende nordtyske kunstnere
som Ernst Barlach, Erich
Heckel, Willi Baumeister,
Karl Hartung, Hanna

Jäger, Walter Stöhrer, Els-
beth Arlt, Harald Duwe,
Peter Nagel og Friedel An-
derson.

Alle det 20. århundredes
vigtigste stilretninger er
med i spektret. På udstil-
lingen kan ses eksempler
på ekspressionisme, mo-
derne og kritisk naturalis-
me, de forskellige udvik-
lingsstadier inden for det
abstrakte maleri og efter-
krigsavantgarden.

Humor og ironi
Sideløbende med denne
udstilling hyldes Berlin-
kunstneren Menno Fahl
(født 1967) også med en
særudstilling på Gottorp
Slot. Menno Fahl er mod-
tager af dette års Dietrich
Schulz-kunstpris, som

sponsoreres af en række
private virksomheder i
Slesvig-Holsten.

Menno Fahl har en tæt
tilknytning til kunstverde-
nen i delstaten. Han er ud-
dannet på kunsthøjskolen
Muthesius i Kiel, hvor han
også har undervist siden
1997. Han er desuden fast
medlem af Grænselands-
udstillingen, der tæller bå-
de danske og tyske kunst-
nere, og som hvert år i au-
gust udstiller i Aabenraa.
Siden 1990 har han desu-
den været medlem af Sles-
vig-Holsten-afdelingen
under billedkunstnernes
forbund, BBK.

Menno Fahls kunst er
præget af stærke farve-
virkninger i materialer, der
fremstår i flere dimensio-

ner. Især hans skulpturer
er gennemsyret af humor
og ironi, der spiller på as-
sociationer. Hans »Trom-
melfigur« har for eksempel
en arm i stilling som et ge-
vær, og »Schneckenkopf«
har ståltrådshår, der strit-
ter som en børste.

På udstillingen vises
bronzeskulpturer, træfigu-
rer og grafiske arbejder af
Menno Fahl.

Der er udsendt kataloger
til begge udstillinger.

Udstillingerne »Gesam-
melt für Schloss Gott-
orf« og »Menno Fahl«. 6.
februar-3. april på Got-
torp Slot. 
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Koncert i Bov Kirke
BOV. Jeppe Smith-Olsen og Oliver
Antunes har fundet sammen i fælles
begejstring for folk som Oscar Pe-
tersen, Jan Johanson og Niels-Hen-
ning Ørsted Pedersen. På søndag
kan duoen opleves ved en koncert i
Bov Kirke. Programmet vil bestå af
danske salmer, spirituals og danske
folkemelodier. De to er uddannet på
Vestjysk Musikkonservatorium i Es-
bjerg.

Koncerten begynder klokken
19.30, og der er gratis adgang. (FlA)

Andersen-biografi på tysk
BERLIN. »Den store, autoritative H.C. An-
dersen-biografi« blev Jens Andersens ma-
stodont af en biografi kaldt, da den udkom
i Danmark i 2003. Nu foreligger bogen og-
så i en tysk oversættelse. Bogen er udkom-
met på forlaget Insel i et bind med godt 800
sider. Den danske udgave på forlaget Gyl-
dendal udkom i to bind.

Den tyske oversættelse af Ulrich Son-
nenberg præsenteres officielt torsdag den
17. februar ved en højtidelighed i de nordi-
ske landes fælles hus i Berlin.

Bogen koster 28 euro. (FlA)

Musik fra Nordnorge i Flensborghus
FLENSBORG. En ganske særlig kon-
cert venter de interesserede tirsdag
den 8. februar klokken 20 på Flens-
borghus i Flensborg. Da har Sydsles-
vigsk Forening og Nordisk Informa-
tionskontor i samarbejde med agentu-
ret »Nordpool« fået en aftale med Jo-
han Sara jr. & Group, der leverer mo-
derne, eksplosiv same-joik fra Nord-
norge.

I sit hjemland hører joik-sangeren
Johan Sara jr. til en af de mest spænd-
ende musikere. Sammen med saxofo-

nisten Geir Lysne, percussionisten
Knut Aalefjær og Erik Halvorsen på
keyboard betræder han ukendt land
på det musikalske felt. Samernes tra-
ditionelle og nykomponerede joik-
sange bliver præsenteret i en blanding
af elektroniske klange, hypnotiseren-
de grooves og jazzprægede udbrud.
Sangerinden Mari Boine bliver i inter-
nationale sammenhænge Skandinavi-
ens mest anerkendte repræsentant for
denne genre, men Johan Sara bliver
betragtet som ny »superstar«. (FlA)


