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Henning Bertram viser  hvælvinge, buer, søjler og huse, der er trukket ud af form. Og udsnit af kroppe i sort-hvide nuancer, bryster, ben, arme og torsoer.
(Fotos: Povl Klavsen)

Arena, 2001, olie på karton. 42 x 53 centimeter. Weg, 2002, kul og pastel på lærred, 210 x 330 centimeter. Behausung, 2001, kul på lærred, 160 x 270 centimeter.

Kul i kæmpeformat
Udstilling. Henning Bertram
er tilbage i sin tidligere hjem-
by, Flensborg. Her udstiller
han hvælvinge, buer, søjler og
huse og kropsdele i store 
formater på Museumsberg.

FLENSBORG. Köln er kunstens ho-
vedstad i Tyskland. Det er her, de nye
strømninger og kontakterne er.

Den tidligere flensborger Henning
Bertram har ikke fulgt den vej, som el-
lers de fleste slesvig-holstenske kunst-
nere tager - nemlig vejen til Berlin.
Kunstneren og arkitekten Henning
Bertram har søgt mod Köln, men er
grænsegænger. Han har nemlig sit
atelier i Belgien, hvor huslejen er me-
get billigere.

Den næste måned kan eks-flensbor-
geren opleves på Museumsbergs ny ud-
stilling, »Durchgänge«. Henning Ber-
tram udstiller noget så sjældent som
kultegninger i kæmpeformater. Nor-
malt er kul kun noget, kunstnere bru-
ger i det små.

På væggene er hvælvinge, buer, søj-

ler og huse, der er trukket ud af form.
Og der er udsnit af kroppe i sort-hvide
nuancer, bryster, ben, arme og torsoer.

Interessen for bygninger kommer fra
Henning Bertrams arkitektur-studium,
som han gennemførte efter sit studium
på kunsthøjskolen i Berlin. Som kunst-
professor havde han i øvrigt den ver-
denskendte Georg Baselitz.

Fri og bundet
- Tingene hænger sammen, men der er
en stor forskel. Som arkitekt er man li-
ge så bundet, som man er fri som
kunstner. Derfor nyder jeg også at
klappe siderne udad på bygningerne i
stedet for at male dem i et centralt per-
spektiv, siger Henning Bertram.

Allerede som elev på Förde-Gymna-
sium i Flensborg viste Henning Ber-
tram stort kunstnerisk talent. 

Museumsdirektør Ulrich Schulte-
Wülwer fra Museumsberg har fulgt
Bertrams kunstneriske udvikling nøje
gennem de seneste ti år, og det er en
væsentlig grund til, at eks-flensborge-
ren nu får invitationen til at udstille i
byen.

Henning Bertrams palet er reduceret
til sort, hvid, ogger og brun. På hvert

billede er en yderkant af lærredet ikke
bemalet.

Lyset og skyggen
- Det er vigtigt for mig. Så kan publi-
kum se, hvordan billedet er opstået, og
hvorfor jeg har modelleret med farver-
ne for at få mere spændkraft, siger
Henning Bertram.

På tegningerne kan formerne ses,
hvorimod de forsvinder i malerierne.
Her er det lyset og skyggen, det drejer
sig om. Det minder meget om præ-
historiske hulemalerier i jordfarver. I
en serie billeder med hvælvinge gem-
mer lyset sig inde i buerne. 

- Måske er dette forhold mellem inde
og ude et erindringsspor fra Italien,
hvor jeg i 1990 var på ophold i Rom,
siger Henning Bertram.

Der er officiel åbning af udstillingen
på søndag klokken 11.30, og her vil
kunstneren være til stede.

Durchgänge - udstilling med Hen-
ning Bertram på Museumsberg. Fra
4. august til 8. september.

Hans Chr. Davidsen

Blå bog
• Henning Bertram, født 1962, bosid-
dende i Flensborg 1968-82. Student fra
Förde-Gymnasium.

• 1982-88: Uddannelse på Hochschule
der Künste i Berlin i maleri under Jo-
hannes G. Armando og Georg Baselitz.

• Tildelt kunstnerstipendiet under
Deutscher Akademischer Austausch-
dienst i 1988-89. Sted: Rom.

• Uddannet arkitekt i Köln 1995.
1995-99: Tilknyttet arkitektfirmaet
Gottfried Böhm i Köln.

•Arbejdsophold i Sydafrika 2000.

• Udstillinger i blandt andet Suer-
mondt-Ludwig-Museum i Aaachen,
Art Frankfurt og på de tyske billed-
kunstneres censurerede udstilling i
Köln.


