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Biografer nord
for grænsen
Biografen, Tønder
THE AVIATOR
fredag-torsdag kl. 19.30.
THE FORGOTTEN
lørdag og søndag kl. 16.
OSKAR OG JOESEFINE
lørdag og søndag kl. 16.

Kosmorama, Haderslev
OSKAR OG JOESEFINE
lørdag og søndag kl. 14.30.
SOLKONGEN
fredag-torsdag kl. 18.45.
lørdag og søndag også 
kl. 16.30.
PETER PLYS OG
HAFFERLAFFEN
lørdag og søndag kl. 14.
CONSTANTINE
fredag-søndag kl. 20.30.
mandag-torsdag kl. 20.45.
NORDKRAFT
fredag-torsdag kl.
18.30 og 21.
AF BANEN
lørdag og søndag kl. 16.

Kino, Aabenraa
IN THIS WORLD
mandag kl. 18.45 og 21.
ANKLAGET
tirsdag-torsdag kl. 18.
THE GRUDGE
fredag-søndag kl. 20.45.
OSKAR OG JOESEFINE
fredag kl. 16.15. lørdag og
søndag kl. 14.30 og 16.15.
SOLKONGEN
torsdag kl. 18.30.
PETER PLYS OG
HAFFERLAFFEN
fredag kl. 16.45. lørdag og
søndag kl. 14.45 og 16.45.
CONSTANTINE
fredag-søndag kl. 18.30.
mandag-torsdag kl. 20.30.
NORDKRAFT
fredag-søndag kl. 18 og
20.30. mandag-torsdag kl. 
18.30.

Kosmorama, Sønderborg
SE PÅ MIG
fredag-torsdag kl. 17.
ET DRISTIGT KYS
fredag-torsdag kl. 
16.30 og 18.30.
OSKAR OG JOSEFINE
lørdag og søndag kl. 15.15.
SOLKONGEN
lørdag og søndag kl. 14.30.
PETER PLYS OG
HAFFERLAFFEN
lørdag og søndag kl. 13.45.
CONSTANTINE
fredag-torsdag kl. 20.30.
NORDKRAFT
fredag-torsdag kl. 
19 og 21.15.

Biograflisten gælder fra og
med i morgen, fredag, til
og med torsdag den 10.
marts. Listen er baseret på
de oplysninger, de enkelte
biorgrafer har stillet til
rådighed for Flensborg
Avis.

Käthe Kollwitz, selvportræt, 1924.Käthe Kollwitz, Maria und Elisabeth, 1924

Udstilling. Gottorp Slot
fejrer 10-året for indviel-
sen af kunststiftelsen »Rolf
Horn« med tegninger af
den tyske venstrefløjs store
grafiker og billedhugger
Käthe Kollwitz. Hendes
tegninger vises sammen
med malerier af en anden
socialkritisk kunstner, 
Josef Scharl.

SLESVIG. For ti år siden flyttede
en omfattende privat billedsam-
ling ind i en af de gamle stalde ved
Gottorp Slot. Stiftelsen »Rolf
Horn« fik herefter permanent
plads i galleriet for klassisk-orien-
teret moderne kunst under delsta-
ten Slesvig-Holstens store kunst-
museum på Gottorp Slot.

Det skete kort efter kunstsamle-
ren Rolf Horns død i 1995, og efter
at stiftelsens kunstsamling siden
1989 havde haft Gottorp Slot som
hjemsted.

På søndag fejrer Gottorp Slot ti-
året med åbningen af en unik ud-
stilling. Delstatens museum har
lånt et udvalg af den enestående
Käthe Kollwitz-samling, der fin-
des i Köln, og Josef Scharl-bille-
der fra Kunsthalle Emden i Ost-
friesland. Det er to af forløberne
for modernismen, der her vises.
Fælles for dem er deres kritiske
indgang til deres omverden og de-
res socialrealistiske billeder.

En stor del af grafikeren og bil-
ledhuggeren Käthe Kollwitz’
(1867-1945) værker er en social
protest mod tidens arbejdsforhold.
Hun koncentrerede sig om de store
temaer i livet (blandt andet mor
og barn), og især mange af hendes
senere værker har et stærkt paci-
fistisk budskab. Käthe Kollwitz,
der stammede fra Königsberg, mi-
stede sin søn under Første Ver-
denskrig og sit barnebarn under
Anden Verdenskrig.

Desillusioneret
Kollwitz var venstreorienteret,
men blev stærk desillusioneret
over kommunismen efter et besøg
i Sovjetunionen i 1927. I 1929 blev
hun det første kvindelige medlem
af Det preussiske Akademi i Ber-
lin, men fire år senere tvang
nazisterne hende væk.

Kollwitz banede vejen for den
tyske ekspressionistiske kunst,
som hun havde mange ligheds-
punkter med - blandt andet den
intense sociale protest, udeladel-
sen af det uvæsentlige og forståel-
sen for det tragiske.

Käthe Kollwitz Museum i Köln
råder over den største samling af
hendes værker overhovedet: 250
tegninger, 420 grafiske værker og
alle de skulpturer, der ikke gik
tabt i forbindelse med luftbom-

bardementerne under krigen. Got-
torp Slot har fået lov til at vise et
udvalg af tegningerne med hoved-
vægten på dem, hun lavede op til
sin død i 1945.

I kontrast til Käthe Kollwitz’
sort-hvide motiver står Josef
Scharls (1896-1954) kraftfulde
malerier. Ligesom Kollwitz var

han dog i højere grad konstateren-
de, end han var fortællende.
Scharl fremstillede sine menne-
sker som ubevægelige og ufor-
skønnede og placerede dem i en
atmosfære af tilværelsens skygge-
side.

Josef Scharl blev født i
München. Han gjorde krigstjene-

ste under Første Verdenskrig, hvor
han efter en lammelse i den ene
arm tilbragte mest tid på lazaret-
ter.

Flugt til USA
Efter krigen blev han uddannet på
kunstakademiet i hjembyen. Her
fik han også nazismen at smage
før så mange andre tyske kunstne-
re. Allerede i 1929 fik han billeder
ødelagt af voldelige SA-mænd og
angrebet i den reaktionære presse
i Bayern. I 1935 blev hans kunst
klassificeret som vanartet (entar-
tet), og i 1938 emigrerede han af
politiske og økonomiske grunde til
USA, hvor han også døde.

Mens hans tidlige værker var
præget af mørke og meget jord-
prægede farver med klare social-
kritiske budskaber uden nogen
som helst dekorativ bagtanke, slog
han efter sin flugt til USA over i
farvestærke billeder, hvor formen
fortrængte indholdet mere og me-
re.

Billederne fra Emden viser et
bredt udsnit af Josef Scharls bille-
der.

Josef Sharl og Käthe Kollwitz i
Stiftung Rolf Horn, Gottorp
Slot. 6. marts-24. april.

Hans Chr. Davidsen

De store temaer

HUSUM. Langfredag den
25. marts er der jazz fra
Hamborg i Husum. »Jazz
im Glashaus« har inviteret
Tarik Husseini Trio, der
stiller op i klassisk besæt-
ning med Boris Netsvetaev
på klaver, Felix Behrendt
på bas og Tarik Husseini på
trommer.

Koncerten begynder
klokken 20.30. Fra klokken
18.30 serveres der en
jazzmenu for 25 euro in-
klusiv billetten (bordbe-
stilling på telefon 04841-83
97 70). Billetter alene til
koncerten koster ti euro og
seks euro for studerende og
skoleelever. »Jazz im Glas-
haus« foregår Hafenstraße
1. (FlA)

Jazztrio spiller 
i Husum

Käthe Kollwitz, Hockende Frau, 1912

Josef Scharl, Mädchen mit Hut,
1927

Scharl, Schlafendes Kind, 1930

Josef Scharl, Landschaft mit drei Sonnen, 1925


