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Glad for damer
Udstilling. Samleren
Hans Harald Dierck-
sen viser en udstil-
ling med Hans Voigt
Steffensens heftige
plakater i Aktivitets-
huset i Flensborg.
Kunstneren kommer
til Flensborg i aften.

FLENSBORG. Maleren
Hans Voigt Steffensen er
glad for damer, som Vor-
herre har skabt dem. De
dele af kvindekroppen, der
normalt hører til privatli-
vets fred, åbenbarer den
62-årige kunstner fra Gen-
tofte i fuldt flor med frodi-
ge farver og kraftig styrke.

De livsbekræftende bil-
leder og erotiske variatio-
ner tiltaler Flensborgs pla-
katsamler Hans Harald
Diercksen:

- Nogle synes, dette her
billede er lidt for stærkt til
at vise her i Flensborg. Jeg
vil nærmere kalde det vo-
vet. Det er et dejligt let og
meget charmerende bille-
de, siger Hans Harald 
Diercksen - og viser en 
gouache med en kvinde,
der har hænderne placeret
i trekanten.

»Glæde og sanselighed«
er den rammende titel på
en plakatudstilling, som
han i samarbejde med
Hans Voigt Steffensen
åbner på Aktivitetshuset i
Nørregade i aften klokken
19.

Det er for børn
- Jeg ville gerne have haft
ordet eros med i titlen,
men også det var der nog-
le, der frarådede mig. Alli-
gevel mener jeg, udstillin-
gen er ganske velegnet til
børn. De kan sagtens tåle
at se den slags ting. Det er
voksne, der siger, at den
slags ikke er noget for
børn, lyder det fra pla-
katsamleren.

Måske fordi Hans Voigt
Steffensen slet ikke er til
det intellektuelle, men helt
og aldeles overgiver sig til
det sanselige maleri.

Hans Harald Diercksen
har gjort det igen.

For egen regning har han
trukket en af de fremmeste
danske kunstnere til
Sydslesvig. Diercksen ejer

selv alle Voigt Steffensen-
plakaterne, der er signere-
de. Og han har selv be-
kostet et smukt farvekata-
log specielt til udstillingen.

Trofast skare
Hvis man vil danse efter
den herskende kunstklikes
pibe, så er det ikke glade

farver, man skal bruge.
Hans Voigt Steffensen be-
høver heller ikke at behage
Statens Kunstfond. Han
har en trofast skare og
sælger til både virksomhe-
der, offentlige institutioner
og private købere. Han har
lavet et væld af bestil-
lingsopgaver - som for ek-

sempel da Danmarks Tu-
ristråd skulle gøre reklame
for lille Danmark i det sto-
re udland. Når Dansk Fol-
keferie (arbejderbevægel-
sens selskab, der kæmper
for ferie til folket) skal
gøre reklame for deres rej-
semål på Malta og Teneri-
fe. Eller når Det Kongelige

Teater har opera, ballet og
teater på plakaten.

- Hans danserinder står
tit, som om de er størkne-
de, mens hele baggrunden
er i bevægelse. Hvor er det
dog nogle vidunderlige
plakater, siger Hans Ha-
rald Diercksen, så over-
skægget hopper.

Hans Voigt Steffensens
plakater burde ordineres
som medicin mod depres-
sion, stivstikkeri og sort-
syn. Engang var det si-
gøjnernes heftige dans og
musik, han akkompagne-
rede med sine farver. Et
besøg i Ungarn blev en
åbenbaring, fortæller Hans
Voigt Steffensen 

Ungarsk paprika
»Indtil 1974 havde jeg kun
malet København og de
danske landskaber, men så
kom jeg til Ungarn - og det
vendt op og ned på mit
maleri. I Ungarn oplevede
jeg de røde og violette far-
ver i sigøjnernes tøj, og jeg
hørte den dejlige sigøjner-
musik, der indeholder al-
verdens farver«, skriver
han i det katalog, Hans
Harald Diercksen udsen-
der i forbindelse med ud-
stillingen.

- Jeg bruger musik, når
jeg maler. Wagner og
Sjostakovitj er til de store
pensler og de store land-
skaber. Den sensuelle
tango, flamenco og si-
gøjnermusik bruger jeg til
mine malerier af dansen,
fortæller han.

Han er selvlært, som
mange i hans generation. I
skolen var der ingen, der
skubbede på eller nævnede
muligheden for at komme
på Kunstakademiet. Selv
anede han ikke, at et
sådant fandtes.

- Det intellektuelle ligger
ikke til mig. Jeg har det
meget svært, hvis jeg står
over for billeder, der dan-
ner rebusser. Og hvis jeg
selv malede på intellektet,
ville jeg kede mig. Det er
følelserne og det male-
riske, der tæller. Hvis det
maleriske går ind i maven
på mig, så er det rigtigt.
Sådan har jeg det også i
forhold til mine egne bille-
der. Jeg kan mærke i ma-
ven, om de er færdige eller
ej, siger han om sine bille-
der.

Kunstneren vil være til
stede i Aktivitetshuset, når
udstillingen i aften åbnes
af Flensborg Avis’ chef-
redaktør, Bjarne Lønborg.
»Glæde og sanselighed«
kan ses til den 15. juni.

Hans Chr. Davidsen

Hans Voigt Steffensen er ikke til det intellektuelle. Han dyrker det sanselige - og gør det med glæde.

Hans Voigt Steffensen: Det er følelserne og det maleriske, der tæller.   (Foto: FlA)


