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Biografer nord
for grænsen
Biografen, Tønder
SPIDER.MAN
fre.-tors. kl. 18.30 og 21.
lør.-søn. også kl. 15.30.
ULVEPIGEN TINKE
fre.-søn. kl. 18.30. lør.-søn.
også kl. 15.30.
BLADE 2
fre.-søn. kl. 21.

Kosmorama, Haderslev
SPIDER-MAN
hver dag kl.18 og 22.
GAMLE MÆND I
NYE BILER
hver dag kl. 18 og 20.
HUMØRKORTSTATIV-
SÆLGERENS SØN
hver dag kl. 20.15.
BAD COMPANY
hver dag kl. 22.

Kino, Aabenraa
SPIDER-MAN
hver dag kl. 18.30.
GAMLE MÆND I
NYE BILER
hver dag kl. 19 og 21.15.
HUMØRKORTSTATIV-
SÆLGERENS SØN
hver dag kl. 20.30.

Kosmorama, Sønderborg
UNFAITHFUL
fre.-søn. kl. 22.30.
HUMØRKORTSTATIV-
SÆLGERENS SØN
fre.-tors. kl.17.45.
ULVEPIGEN TINKE
fre.-tors. kl. 16.45.
SPIDER-MAN
fre.-tors. kl. 19.30.
GAMLE MÆND I
NYE BILER
fre.-tors. 18.30 og 20.30.
BAD COMPANY
fre.-tors. kl. 21.45.

Garagebio, Haderslev
FERIELUKKET.

Slotsbio, Haderslev
CHARLIE BUTTERFLY
fre.-søn. kl. 20.

Biograflisten gælder fra og
med i morgen, fredag, til
og med torsdag den 18. ju-
li. Den er baseret på de op-
lysninger, de enkelte bio-
grafer har stillet til rådig-
hed for Flensborg Avis.

Midtfyns
Festival reddet
på målstregen
RINGE. Midtfyns Festiva-
len 2003 er blevet reddet på
målstregen, selv om dette
års festival blev en alvorlig
økonomisk bet. 

Det står klart efter at be-
styrelsen bag festivalen
holdt et langt krisemøde
tirsdag aften. 

- Vi har haft et godt møde
og vil nu handle efter en
tre-strenget aktionsplan
som vi tror kan sikre, at der
også bliver en Midtfyns
Festival i år 2003, siger fes-
tivaldirektør Marius By-
riel. 

Han afviser på nuværen-
de tidspunkt at gå i detal-
jer med redningsplanen.

- Vi har brug for mere tid
til at få sat planen i værk,
siger Marcus Byriel til
Danmarks Radios regio-
nalradio på Fyn.

De frivillige foreninger
på Midtfyns Festivalen er
dog kommet i klemme, ef-
ter at Midtfyns Festival har
fået underskud. 

Foreningerne har nemlig
ingen garanti for at få be-
taling for det arbejde, de
har lveret i forbindelse med
festivalen.

(FlA)

Bernhard Heisig: Der 
Kriegsfreiwillige (1982-86).
Dette var DDR-malerens
personlige reaktion på, at
sønnen blev indkaldt til
Nationale Volksarmee.
Bernhard Heisig havde si-
ne egne minder fra Hitlers
arme.

Med eller uden censur
Udstilling. Mens øst-
tyske kunstnere
skulle have balance-
evne for ikke at falde
til patten, havde de
vesttyske kunstnere
den store vide hori-
sont foran sig. 
Gottorp Slot viser
øst- og vestkunst
over for hinanden.

SLESVIG. Næsten 13 år
efter Berlin-murens fald
mødes øst- og vestkunst
for første gang på en ud-
stilling i Slesvig-Holsten.

På Gottorp Slot viser
Schleswig-Holsteinische
Landesmuseen kunst fra
de to Tysklande sat op over
for hinanden. Værkerne er
lånt fra den private Pie-
penbrock-samlingen i Ber-
lin og Osnabrück - en af de
største samlinger af tysk
nutidskunst.

Ud af godt 500 værker
har kurator Margret
Schütte fundet plads til 56
malerier, grafikker og
skulpturer i den gamle ri-
dehal.

Adskillige store vestty-
ske museer ejer værker
malet af østtyske kunstne-
re i DDR-tiden. Men østty-
ske maler-matadorer som
Bernhard Heisig og Harald
Metzkes fra den tidligere

Leipzig-skole står blot i
depot på vestmuseerne.

Vesttyskerne har svært
ved at aflæse deres værker,
mener museumsdirektør
Herwig Guratzsch:

- DDR-malerne havde en
udtryksmåde, som vi ikke
har så let ved at forstå vest
for det gamle jerntæppe.
Mens kunstnerne i vest
havde den store, vide hori-
sont for sig, så havde
DDR-kunstnerne en indre

orientering, siger Herwig
Guratzsch om den ny ud-
stilling.

Store spring
I de østtyske værker ses en
dyb symbolik, der dog hvi-
ler på den socialistiske re-
alisme. Men DDR-borger-
ne havde en formidabel ev-
ne til at læse indenad, og
kunstnerne kunne kunsten
at male, så censuren havde
svært ved at hænge maler-

nes skjulte kritik op på no-
get.

Æstetisk er der store
spring i den måde, den 65-
årige Hartwig Piepenbrock
har bygget sin kunstsam-
ling op.

Men han afviser, at der
ligger en bevidst kulturpo-
litisk hensigt bag udvæl-
gelsen af værkerne. Han
har for eksempel modvil-
ligt skilt sig af med et
Francis Bacon-værk for at

få penge til at købe maleri-
er af Ernst Wilhelm Nay.
Bacon kom til at fremstå
som et fremmedelement i
æstetikken, mente Piepen-
brock.

Fra opbruddet
Faren ved at sætte to for-
skellige strømninger eller
udtryksmåder op over for
hinanden er, at den ene si-
de blomstrer og den anden
visner.

Det kan ikke siges om
udstillingen på Gottorp
Slot. Den begynder med
opbruddet og den moderne
kunsts fødsel med Brücke-
kunstnere som Karl
Schmidt-Rottluff og Max
Pechstein. I et historisk
perspektiv kommer deref-
ter udviklingen i efter-
krigstidens tyske kunst i
øst og vest op til »de unge
vilde« i 70erne, blandt an-
dre Walter Stöhrer og Hor-
st Antes. På den anden si-
de dikterede det socialisti-
ske enhedsparti, SED,
»Weite und 
Vielvalt« i Honeckers 70er-
DDR. Sådan gik de øst-
tyske kunstnere balance-
gang med realismen uden
at falde til patten.

Farbe - Form - Zeichen.
Udstilling af den private
Piepenbrock-samling på
Gottorp Slot, 14. juli-22.
september. 

Hans Chr. Davidsen

Et eksempel på DDR-kunstens raffinerede symbolik. Harald Metzkes’ »Arzt
wider Willen« fra 1971.


