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Biografer
nord for
grænsen
Biografen, Tønder
X-MEN 2
fredag-torsdag kl. 19.30.
FEAR X
fredag-søndag kl. 19.
GANGS OF NEW YORK
mandag-torsdag kl. 19.

Kosmorama, Haderslev
SPY KIDS 2
fredag-søndag kl. 18.45.
ANJA EFTER VIKTOR
fredag-søndag kl. 18.30.
STORBYENS SMÅ
MIRAKLER
fredag-søndag kl. 20.45.
mandag-torsdag kl. 18.45.
MATRIX RELOADED
fredag-torsdag kl. 
18.30 og 21.15.
DREAMCATCHER
mandag- torsdag kl. 20.45

Kino, Aabenraa
SPY KIDS 2
mandag-søndag kl. 18.45.
STORBYENS SMÅ
MIRAKLER
fredag-søndag kl. 20.45. 
JACKASS
mandag-torsdag kl. 18.45.
MATRIX RELOADED
fredag-torsdag kl. 
18.30 og 21.15.
SKAGERRAK
fredag-søndag kl. 20.30.

Kosmorama, Sønderborg
JUNGLEBOGEN 2
fredag-søndag kl. 15.
ANJA EFTER VIKTOR
fredag-søndag kl. 16.
SPY KIDS 2
fredag-søndag kl. 16.30.
STORBYENS SMÅ
MIRAKLER
fredag-orsdag kl. 18.
MATRIX - RELOADED
fredag-torsdag kl. 18.30 og
21.15.
THE HUNTED
fredag-torsdag kl. 20.

Garagebio, Haderslev
FERIELUKKET

Biograflisten gælder fra og
med i dag til og med tors-
dag den 5. juni. Listen er
baseret på de oplysninger,
de enkelte biografer har
stillet til rådighed for
Flensborg Avis.

Kostbarheder i keramik
Udstilling. Gottorp Slot
viser sommeren over en
enestående kulturhistorisk
udstilling med Østersø-
regionens fælles kunst-
håndværk, rokoko-fajance.

SLESVIG. Gottorp Slot åbner i
morgen dørene for en kulturhisto-
risk udstilling af de helt store: En
samling af over 250 keramiske
kostbarheder fra rokoko-perioden.
Så godt som alt er udført i fajance
- det keramiske produkt, der mod-
sat porcelæn blev udført i ikke-
hvidt lermateriale, glaseret med en
dækkende tinglasur og endte med
at få en porøs skærv.

Fajance fik sit navn efter den
italienske by Faenza, men det blev
i 1700-tallet en kulturel fælles-
nævner for stormagterne omkring
Østersøen. Fra 1730 til 1780 blom-
strede fajanceproduktionen i
Rörstrand og Marieberg i Sverige,
i Stralsund i det dengang svenske
Pommern, i Oslo, Danzig, Königs-
berg, Tallinn, Stockelsdorf ved
Lübeck, Kiel, Slesvig og ikke
mindst i København.

Det var her, i Store Kongensga-
de, at produktionen begyndte og
senere spredte den specielle Øster-
sø-stil til resten af regionen.

Mestrene rejste rundt
Mange af mestrene rejste nemlig
rundt mellem Østersøens værkste-
der, knap var produktionslederen
Johann Wolff begyndt i Køben-
havn, før han tog medarbejdere og
et lager af det nødvendige grund-

stof kobolt med sig til Stockholm
og grundlagde en ny fajancemanu-
faktur.

Kongen længe leve
Et af Østersø-regionens særpræg
var biskopbowlen, en stor 
punchskål formet som en biskops
hat.

- Biskopbowlen var helt ene-
stående for den protestantiske
Østersø-region. Den slags ville ha-
ve været helt utænkeligt i de syd-
ligere katolskprægede egne, siger
udstillingens kurator. Biskopbow-
lerne var typisk drikkeselskaber-
nes måde at udstille de mennesker,
der ikke kunne tillade sig al delta-
ge i drikkeriet, Claudia Kanowski.

Et af de kuriøse indslag er en
bowle fremstillet i Store Kongens-
gade. Den bærer indskriften: »Det
gaar kongen og Landet vel. Lenge
leve Kong Christian den sjette«.

Aftagerne af fajancen var aristo-
kratiet og det velstående handels-
borgerskab langs Østersøens ky-
ster. Kundekredsen svandt dog ind
under konkurrencen fra det hårde
engelske porcelæn. Danmark og
Slesvig-Holsten holdt produktio-
nen gående indtil 1813 da fransk-
mændene holdt britiske produkter
væk fra det europæiske kontinent.
Men da importforbuddet blev op-
hævet, måtte fajancefabrikkerne
give endeligt op.

Udstillingen på Gottorp Slot be-
står af alle fajancens genrer fra
service over punchskåle til vaser
og miniskulpturer.

Skatte fra Springer
De udstillede genstande er lån fra
museer i Danmark, Norge, Sveri-

ge, Letland og Tyskland. Desuden
består den også af de ikke ubety-
delige fajance-skatte, som Gottorp
Slot har fået stillet til rådighed af
Springer-samlingen.

I forbindelse med udstillingen
udsendes et flot og omfattende ka-
talog på 300 sider på kunstforla-
get Hirmer. Det indbundne og rigt
illustrerede værk koster 29,90 euro

ved køb direkte fra Schleswig-
Holsteinische Landesmuseen og 45
euro i boghandlerne.

Fayancen aus dem Ostseeraum -
udstilling på Gottorp Slot.
Åbnes i morgen klokken 12 og
varer til den 31. august.

Hans Chr. Davidsen

Punchbowle med form som en biskops hovedbeklædning, lavet i Store Kongensgade i
København i cirka 1740. (Schleswig-Holsteinische Landesmuseen)

Farvet fajence fra Kiel, produceret cirka 1770.
(Schleswig-Holsteinische Landesmuseen)

Budgettet væltede
Finansiering. Ud-
stillingen »Fayen-
cen aus dem Ost-
seeraum« fik ingen
EU-penge. Det var
den afgørende år-
sag til, at dansker-
ne bakkede ud af
samarbejdet.

SLESVIG. Et afbud fra
Det danske Kunstindu-
strimuseum i Køben-
havn betyder nu, at:
• Der er kommet færre
penge i kassen til udstil-
lingen »Fayencen aus
dem Ostseeraum«, der
på søndag åbnes på Got-
torp Slot.
• Og at udstillingen i
stedet for i København
vises i den estiske ho-
vedstad, Tallinn, hvor
der »politisk og økono-
misk« er en klar tysk og
svensk interesse i at vise
en kulturhistorisk ud-
stilling.

Når »Fayencen aus
dem Ostseeraum« slut-
ter på Gottorp Slot den
31. august, fortsætter
vandreudstillingen til
Nordiska Museet i
Stockholm, og om et år
vises den på Museet for
Udenlandsk Kunst i
Tallinn.

Udstillingen på Got-
torp Slot får primært
økonomisk støtte fra
kulturministeriet i Sles-
vig-Holsten samt en
lang række store private

sponsorer i Tyskland.
I første omgang for-

søgte tilrettelæggerne af
udstillingen, deriblandt
Det danske Kunstindu-
strimuseum, at penge
formidlet gennem »Ars
Baltica«, et fælles sam-
arbejde mellem kultur-
ministerierne i Østersø-
regionen, men uden det
store held. Ydermere
sendte de en ansøgning
af sted til EU, men fik
blankt afslag.

Da afslaget kom fra
EU, bad Det danske
Kunstindustrimuseum
om et nyt budget fra
Gottorp Slot. Det kom
aldrig, og derfor bakke-
de danskerne ud.

Museumsdirektør
Herwig Guratzsch kriti-
serer prioriteringen i
Ars Baltica, der blandt
andet støtter den kom-
mende jazzfestival, Jazz
Baltica.

- Det er helt uforståe-
ligt, at vi kun får ubety-
delig hjælp fra Ars Bal-
tica, når Østersøens fa-
jancer i den grad er et
stykke fælles kulturel
historie, siger han.

Gert Haack er Sles-
vig-Holstens sekretær i
Ars Baltica på vegne af
kulturministeriet i Kiel.
Han understreger, at Ars
Baltica kun medvirker i
udstillingen som et kva-
litetsstempel.

- Vi formidler penge
fra andre bidragydere,
ikke mere, siger han.

Hans Chr. Davidsen

Rundvisning på
Museumsberg
FLENSBORG. Kunsthisto-
rikeren Dorothee Bieske
viser rundt og fortæller,
når Museumsberg på søn-
dag har Hans Christiansen
og jugendstilen som tema.
Det sker i Museumsbergs
bygning, der er opkaldt ef-
ter Flensborg-kunstneren,
og begynder klokken 11.30.

(FlA)

Kunst i
Klostergang
FLENSBORG. Foreningen
Kunst & Co. i Flensborg vi-
ser fra fredag den 6. juni en
udstilling med fotografier
og malerier af Beate Was-
sermann. »Neues aus dem
Marienleben« er titlen på
udstillingen, der åbnes
klokken 19.30.

Udstillingen varer til den
5. juli og kan ses i Kunst &
Co.’s lokaler i Klostergang
syd for Søndertorv.

Åbningstiderne er tors-
dage klokken 17-19.30, lør-
dage klokken 11-13 eller
efter aftale på telefon
0461-180429. (FlA)


