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Censureret kunst i Aabenraa
AABENRAA. BaneGården åbner i dag sin ny censu-
rerede udstilling, der efter planen skal vises hvert
år. 90 deltagere har indgivet godt 500 arbejder. Tre
censorerer har derefter været på hårdt arbejde og
valgt 120 værker ud.

Udstillingen spænder fra et portræt af Aabenraas
tidligere borgmester Jørgen Witte til mus og ballo-
ner og malerier på kæmpelærreder. Med på udstil-
lingen er stilretninger fra den rene realisme over na-
ivisme til pop-art og abstrakte billeder.

Deltagerne kommer fra Skagen i Nord til Holsten
i syd, og fra Vestjylland til København. Censorer på
udstillingen var maleren Jon Gislason fra Århus,
keramiker Gurli Elbækgaard Kristensen fra Valby
og Elizabeth Hertzum, der er udstillingsansvarlig
på BaneGården.

Den censurerede udstilling kan ses til den 4. maj.
Der er åbent tirsdag-søndag klokken 11-17. (FlA)

Kunst fra Düsseldorf
FLENSBORG. Kunst & Co. i Klostergang (syd for
Søndertorv) viser fra fredag den 11. april en udstil-
ling med kunstneren Silke Leverkühne, der stam-
mer fra Rendsborg. Hun er uddannet på kunstaka-
demiet i Düsseldorf, hvor hun i dag bor i den ene
halvdel af året. I den anden halvdel bor og arbejder
hun i Italien.

Silke Leverkühne bekender sig til den vilde neo-
ekspressionisme. Det har blandt andet givet hende
adgangskort til et af Tysklands førende museer in-
den for den ekspressionistiske kunst, Von-der-
Heydt Museum i Wuppertal.

»Himmel og jord« er overskriften på udstillingen i
Kunst & Co. Der er fernisering fredag den 11. april
klokken 19.30. Udstillingen kan ses til og med den
10. maj. (FlA)

Uwe Haupenthal ny kurator
KIEL. Museumsleder Uwe
Haupenthal (billedet) fra Mu-
seumsverbund Nordfriesland
er blevet udnævnt som kurator
for kunstfonden under Landes-
bank i Slesvig-Holsten. Han
får dermed ansvaret for udvæl-
gelsen af kunst til fondens ud-
stillinger i det kommende år.
Den første opgave for Uwe
Haupenthal bliver tilrette-
læggelsen af udstillingen
»Slesvig-Holsten i det 20. århundrede«, der vises i
Nordfriesisches Museum i Husum fra den 15. juni.

Udstillingen vises i Husums Ludwig-Nissen-Haus
til den 31. oktober, og derefter går den videre til
blandt andet Sønderjyllands Kunstmuseum i Tøn-
der. (FlA)

Ib Michael til Sydslesvig
FLENSBORG. Ib Michaels
bøger har udlængslen som
drivkraft, og de søger hele ti-
den at udvide grænserne for
det sandsynlige. Det er også
tilfældet med Ib Michaels se-
neste roman »Kejserens atlas«,
der udkom sidste år.

Ib Michael (billedet) læser
op af romanen, når han i den
kommende uge gæster to ste-
der i Sydslesvig. På mandag
klokken 20 er der litteraturaften med Ib Michael i
Sild danske Kirke i Vesterland, og på tirsdag klok-
ken 19.30 gæster han Dansk Centralbibliotek i
Flensborg.

Begge steder opkræves en entre på fem euro. Ar-
rangør er Sydslesvigsk Forening. På Sild sker det i
samarbejde med Sylt Quelle, Badebuchhandlung og
den danske menighed på øen. I Flensborg er Nor-
disk Informationskontor og Dansk Centralbibliotek
med som arrangører. (FlA)

Velgørenhed i Husum
HUSUM. Marinemusikkorps fra Kiel stiller den 13.
maj op til en velgørenhedskoncert i Kongresshalle i
Kiel. På koncertprogrammet er populærmusik,
swing og klassiske værker.

Overskuddet går til Nordfrisland-afdelingen i
Deutscher Kinderschutzbund. Billetter koster ni
euro og kan købes i forsalg i Schloßbuchhandlung
og Delff i Husum. Koncerten begynder klokken
19.30. (FlA)

Rundvisning blandt folkeminder
FLENSBORG. Kunsthistoriker Hanna Peters viser
rundt, når Museumsberg i morgen arrangerer en
rundvisning i Heinrich-Sauermann-Haus. Temaet
er folkemindesamlingen fra Slesvig-Holsten. Rund-
visningen begynder klokken 11.30. (FlA)

Fra postkort til
kæmpeformat
Udstilling. Gottorp Slot
præsenterer 140 værker af
den tyske kunstner Horst
Antes. Alle stammer fra en
enestående privatsamling -
der dog har enkelte huller.

SLESVIG. Kendere af moderne tysk
kunst kender også navnet Horst An-
tes.

Og de, der ikke kender ham, gør
det nok alligevel. Her og der er de
måske stødt på hans karakteristiske
hoveder med fødder med næser som i
antikken og markante øjne.

Gottorp Slots afdeling for moderne
kunst åbner i morgen en udstilling
med malerier, papirarbejder, skulp-
turer og objekter af den 27-årige
kunstner. Alle 140 værker stammer
fra den private Großhaus-samling og
præsenteres i den lyse og rumlige ri-
dehal ved slottet.

Det ældste værk er postkort-
størrelsen »Maja« fra 1959, det yng-
ste er det to gange fire meter store
»17 Häuser in verschiedenen Zu-
ständen« fra 2002.

Alle værker er afbildet i et ganske
utraditionelt katalog, som Horst An-
tes selv har designet. Det er ikke blot
fyldt med tomme sider for de årstal,
hvorfra samlerparret Eva og Carl
Großhaus (endnu) ikke har erhvervet
nogle af Horst Antes’ værker. Vær-
kerne er også afbildet fra kæmpefor-
mat helt ned til frimærkestørrelse
for at sætte deres virkelige størrelser
i forhold til hinanden.

Udgået fra Karlsruhe
Udstillingen viser Horst Antes’
kunstneriske udvikling gennem over
40 år. Og den viser en kunstner, der
balancerer knivskarpt mellem den
totale abstraktion og det naturalisti-
ske.

Horst Antes er uddannet på et af

Tysklands mest prestigefyldte kunst-
akademier, akademiet i Karlsruhe.

I 1967 blev han professor samme
sted, og op gennem 60erne slog han
sit navn fast på den internationale
kunstscene, da han vandt Guggenhe-
im-prisen i New York og havde den
ene separatudstilling efter den anden
på de store kunstmuseer i Basel, Pa-
ris, Zürich, London og New York.

Guderne ville - alligevel
Udstillingen har dog ikke været let
at arrangere, erkender museumsdi-
rektør Herwig Guratzsch:

- Horst Antes skrev oprindelig et
brev til mig, hvori der stod: »det bli-
ver ikke til noget med os. Guderne
vil det ikke«, husker Guratzsch.

Men det blev det nu alligevel. Og
udstilling giver også et lille indblik i
det 20. århundredes hektiske udvik-
ling inden for kunsten med alle de
retninger, der kom til at udgå fra
stilretningen Neue Sachlichkeit.

Der er drift, længsel og gådefuld-
hed i billeder og skulpturer. Både
som person og kunstner er Horst An-
tes selvironisk og sårbar på samme
tid.

Det mest bemærkelsesværdige på
udstillingen er det skifte, der kom-
mer med den bratte overgang fra de
farvestærke ansigtsbilleder til hus-
billederne, hvor paletten pludselig er
mørk og ensfarvet. Man kommer til
at se husene som den menneskelige
eksistens - altid på vej fra et mål til
et andet til husly i bygninger uden
vinduer.

Udstilling med værker af Horst
Antes fra perioden 1959-2002 i 
Ridehallen ved Gottorp Slot.
Åbnes i morgen og varer til den 6.
juli. Katalog koster 16 euro.

Hans Chr. Davidsen

Horst Antes:
»Kopf«, stål-
skulptur fra
1979.

Horst Antes: »Hockende Figur im
Kasten«, farvelitografi fra 1979-80.

Horst Antes: »Fernsehbild« - Blaue
Figur auf Blau, akvatech på lærred
fra 1966.


