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»Abstract 
painting« (olie på
lærred) fra 1992 -
et vendepunkt i 
Stephen Conroys
karriere.

Pinlig præcision
Udstilling. Skotten
Stephen Conroy er
ikke nærig med hen-
tydninger i sine bil-
leder. Menneskene
står stive i deres en-
somhed og isolation.
Prins Edward åbner
den kommende ud-
stilling på Gottorp
Slot. 

SLESVIG. Den unge skotte
Stephen Conroy får udstil-
lingsdebut i Tyskland, når
Gottorp Slot på søndag
åbner en retrospektiv ud-
stilling med kunstneren.

Anledning er Slesvig-
Holsten Musik Festivals 
temaland, der i år er Stor-
britannien, og udstillingen
åbnes officielt på søndag af
ingen ringere end prins Ed-
ward.

I den angel-saksiske
kunstverden er Stephen
Conroy (født 1964) allerede
et stort navn - i Tyskland
og Danmark er han stort
set ukendt. Kuratorerne på
Landesmuseum har dog
store forventninger til
skottens premiere i Tysk-
land - især efter sidste års
kunstmarked i Basel, hvor
Stephen Conroy solgte til
store summer og bagefter
fik optrykt et billede i
Frankfurter Allgemeine
Zeitung.

Tomt og melankolsk
Stephen Conroys forbillede
er den italienske barok
med inspiration fra det 20.

århundrede, især af den ir-
ske maler Francis Bacon.
Conroy maler ikke deforme
figurer som Bacon, men
har overtaget de tomme
rum og de melankolske far-
ver.

Conroy er uddannet på
kunstakademiet i Glasgow,
hvor han beskæftigede sig
indgående med den tidlige
italienske renæssance. Han
går i dialog med mestre
som Velázquez, Van Dyck,
Rubens og Goya. Det store

vendepunkt indtraf for en
halv snes år siden, da skot-
ten slog over i det delvist
ironiske billedsprog med
isolerede menneskelige fi-
gurer i deres ensomhed.

På billedet »Abstract 
painting« er en mand om-
givet af ure og telefoner, så
man får indtrykket, at de
kan ringe hvert minut, det
skal være. Eller at de mel-
der: Tiden er udløbet.

Alle malerierne er base-
ret på nøjagtige skitser og

tegninger, som Gottorp
Slot også viser et udvalg af.
Conroy arbejder også som
grafiker, især med raderin-
ger og litografier. Malerier-
ne er for det meste i kæm-
peformater med menneske-
ne afbildet i naturtro
størrelse.

På den måde bliver figu-
rernes kropssprog gjort ek-
stra tydelig. Kropssproget
signalerer kraft og handle-
trang, og alligevel er perso-
nerne låst fast, som om kun
kunstneren eller beskueren
kan bringe dem i bevægel-
se igen.

Lån fra London
Værkerne på udstillingen
er udlånt af det internatio-
nalt renommerede Marl-
borough Gallery i London,
hvor Stephen Conroy er i
stald, samt af velhavende
private samlere i blandt
andet England, USA og
Schweiz.

Udstillingen vises i Ride-
hallen og ledsages af et
kunstkatalog, der koster 19
euro.

Yderligere informationer
om udstillingen kan hentes
ved at klikke sig ind på
hjemmesiden www.schloss-
gottorf.de. Her er også en
række smagsprøver på
Conroys billeder.

Schleswig-Holsteinische
Landesmuseen, Gottorp
Slot: Retrospektiv ud-
stilling med Stephen
Conroy. 20. juli-12. ok-
tober.

Hans Chr. Davidsen

»Harmony« (olie på lærred), 1987.

Ukendt men
anerkendt
Udstilling. Bane-
Gården i Aabenraa
viser billeder af den
80-årige Else Korn,
der for det meste har
opholdt sig uden for
Danmarks grænser -
og alligevel har sendt
sine værker til cen-
surerede udstillinger.

AABENRAA. »Vejr og
sind« er titlen på Bane-
Gårdens kommende kunst-
udstilling, der åbnes på
lørdag.

Den 80-årige - ret ukend-
te men dog anerkendte -
Else Korn viser malerier i
olie og akryl til og med den
3. august.

Else Korn begyndte at
male, da hun som
småbørnspædagog så, hvor
spændende ting små børn
kunne frembringe.

Hun opnåede aldrig en
formel uddannelse som
kunstner, da hun rejste til
Sverige nord for polarcirk-
len, Etiopien, Tanzania og
siden Uganda. Hun udstil-
lede i kulturinstitutioner i
Østafrikas hovedstæder,
blandt andet i Nairobi og
sendte sine billeder til ud-
stillinger i Danmark – ud-
stillinger, som hun aldrig
selv fik at se.

Debut i 1961
Else Korns debut var på
Sommerudstillingen, Den
Frie i København 1961.

I Tanzania drev Else

Korn børnehave, og om
natten sad hun på cement-
gulvet og malede serier af
billeder, der var inspireret
af den tropiske frodighed
og afrikanernes rytmer og
myter.

På ophængningen i Aa-
benraa refererer kun få af
hendes malerier til denne
periode, ligesom også kun
få af de lærreder, hun har
valgt at vise, bærer indtryk
af et senere ophold ved
ækvator, i Indonesien.

I Danmark, hvor Else
Korn har boet mellem og
efter ulandsopholdene, ma-
ler hun sine billeder i olie
og akryl under inspiration
af de kølige farver i natu-
ren, især ved strandene
omkring Fyn og på Møn,
hvor hun i dag har sit ateli-
er.

Fylder alle rum
Else Korn fylder alle Bane-
Gårdens mange rum med
malerier fra serierne som
»Solkalendere« - som er in-
spireret af hendes fund af
stenalderfolkets spor ved
Sydfyns kyst - og »En års-
rytme« - som spejler det
skiftende lys gennem årsti-
derne i Danmark.

Else Korn er medlem af
Billedkunstnernes For-
bund i Danmark og har en
alenlang række af danske
udstillinger bag sig, herun-
der Kunstnernes Efterårs-
udstilling, Påskeudstillin-
gen i Århus og Sommerud-
stilllingen i Tistrup.

Der er fernisering på lør-
dag klokken 13.

Hans Chr. Davidsen

Kirkekoncert i Tønning
TØNNING. Vokalensemblet Solo Quinto giver på
søndag klokken 20 en a cappella-koncert i St. Lau-
rentius-Kirche i Tønning.

På programmet er musik fra fire århundreder,
deriblandt værker af den italienske komponist
Claudio Monteverdi og »Deutsches Magnificat« af
Heinrich Schütz. Ind imellem vokalindslagene spil-
ler kirkemusikeren Christian Hoffmann værker på
orgel. Arrangør er Eiderstedter Kirchenkreis. Bille-
tindtægterne går til kirkearbejdet på Ejdersted.

(FlA)

Abba-show til Kiel
KIEL. Abba har fået lidt
af en renæssance. Det
svenske popband fra
70erne og 80erne kører i
ring på Radio Nora, og
deres glorværdige karri-
ere kan genopleves og
høres i musicalen »Mam-
ma Mia«, der kører i
Hamburger Operetten-
haus på Reeperbahn.

Den 3. januar næste år
kommer turen til Kiel.
Londons Westend Thea-
tre tager på Tysklands-
turne med den originale
opsætning af »Abba Ma-
nia«. Showet er ikke blot
en musikalsk revival, men også en detaljeret gengi-
velse af Abbas kostumer og koreografi.

Forsalget er begyndt i Ostseehalle. (FlA)

Kosakker fra Sortehavet
NIBØL. Schwarzmeer Kosaken-Chor gæster fredag
den 25. juli den katolske St. Gertrud-Kirche i Nibøl.
Billetter kan købes i forsalg i Bücherstube Leu,
Hauptstraße 48 i Læk og Sporthaus Petersen,
Hauptstraße 47 i Nibøl. Koncerten begynder klok-
ken 19.30. (FlA)


