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Gordon Monahan benytter sig i »Piano Airlift« også af vi-
deo. (Fotos: FlA)

Gudrun Wassermann har optaget et symfoni-
orkester, der varmer op til en koncert.

Udstilling. Normalt
er det øjnene, der
kommer på arbejde
på kunstudstillinger.
Museumsberg i
Flensborg er klar
med en udstilling,
hvor det i højere
grad er ørerne, der
tales til.

FLENSBORG. Det er på
flere måder en banebry-
dende udstilling, der de
kommende måneder vises i
Museumsberg i Flensborg.

Det er første gang no-
gensinde, der vises en
gruppeudstilling med lyd-
kunst i Slesvig-Holsten.
Lydkunst er noget, der
normalt hører hjemme i de
større byer, men udstillin-
gens tilrettelægger, kunst-
historikeren Axel Feuß, tø-
ver ikke med at bevæge sig
ud i den yderste provins
med denne form for sam-
tidskunst.

- Jeg har kun gode erfa-
ringer med det, siger han.

- Det er en udstilling, der
appellerer til alle grupper
af mennesker - også til
mennesker, der ellers ikke
så ofte kommer på kunst-
museum. Lydkunst er be-
stemt også for børn. De
finder det endog meget in-
teressant at udforske lyde-
ne og den måde, de bliver
til på. Skoleelever og teen-
agere - som ellers er en
gruppe, der er meget svær
at lokke på museum, er og-
så lettere at fascinere med
lydinstallationer, siger
Axel Feuß.

Han stammer fra Flens-
borg og er direktør på Al-
tonaer Museum i Ham-
borg. Han har tidligere væ-
ret direktør på Ostdeut-
sche Museum i Regensburg
i Bayern og her haft stor
succes med lydkunst.

Flytter publikum
- En udstilling med lyd-
kunst flytter noget. Det så
vi tydeligt i Regensburg.
Publikum havde en meget
afventende attitude over
for lydkunst, da vi havde
fernisering på udstillingen.
Men da vi havde et afslut-
ningsarrangement, en så-
kaldt »finissage«, kunne vi

mærke, at publikum havde
bevæget sig meget, siger
Axel Feuß.

Og hvad er så lydkunst?
Det er i sagens natur

nemmere at forklare men-
nesket gennem ørerne end
som her med bogstaver til
øjnene.Variationen på ud-
stillingen i Flensborg, hvor
17 kunstnere deltager, er så
stor, at en fælles definition
er vanskelig.

Det er ikke kompositio-
ner eller musikstykker i
gængs forstand, men in-
stallationskunst, hvor to-
nalitet eller almindelige
hverdagslyde står i for-
grunden. Lydkunstens
spæde start er futurismen
for omkring 100 år siden,
men kunsthistorikerne da-
terer dens egentlige fødsel
til 1950erne, da komponi-
sten John Cage begyndte at
indarbejde den i den klas-
siske musik.

Lydkunsten dækker over
fire varianter: Lydinstal-
lationer og lydobjektkunst,
som præsenteres i udstil-

lingerne i de to bygninger
på Museumsberg, samt
lydpoesi og performance,
som udgør et helt program
for sig - et program med en
lang række arrangementer
rundt omkring i Flensborg
sideløbende med Mu-
seumsberg-udstillingen.

Største udfordring
Programmet byder på kon-
certer, foredrag, teaterstyk-
ker, performances og op-
læsninger i det offentlige
rum. Museumsberg har
endvidere udvidet udstil-
lingerne til Christiansen-
park med de kunstige grot-
ter og Bundsen-kapellet.

Museumsbergs udstilling
er omfattende. Museums-
direktør Ulrich Schulte-
Wülwer siger, udstillingen
har været den største ud-
fordring i de cirka 30 år,
han har været på museet.
Den spænder fra det poeti-
ske med Katja Kölle, som
har besøgt 60 af de mange
kilder i Flensborg, optaget
dem og placeret virkelig-
hedens lyde i små højttale-
re ved potter med stille
vand.

Ferdinand Försch har
konstrueret et resonans-
værk, hvorfra man også
kan høre overtoner. Gud-
run Wassermann åbner
vinduerne ind til øvesalen,
hvor Slesvig-Holstens
Symfoniorkester holder til,
et anneks til Museums-
berg. Her har hun optaget
et symfoniorkester, som
det lyder, når det varmer
op til en koncert. Disse ly-
de kan man dog kun lytte
til, når orkestret ikke øver
i virkeligheden.

Knasende gulvlyde
Heiko Wommelsdorf fra
kunsthøjskolen Muthesius
i Kiel har haft båndopta-
ger med i de gamle bonde-
stuer i Heinrich-Sauer-
mann-Haus og optaget de
knasende lyde fra gulv-
plankerne, når de betrædes
af sko. Det giver nogle ef-
fekter, hvor man ikke ved,
hvad der er virkelighed og
installation.

Christof Schläger har
fyldt et rum med hundre-
devis af elektronisk styre-
de dørklokker, ventiler og
magnetstyret slagtøj og
lagt en håndfuld komposi-
tioner ud, som publikum
selv kan vælge. Og sådan
bevæger lydene sig rundt i
rummet, nogle gang som
dominobrikker der vælter,
andre gange hopper lyden
fra det ene hjørne til det
andet.

Og der er meget mere.
Man bliver ikke hurtig
færdig med denne udstil-
ling - hvis man da bliver
færdig.

Klangraum Flensburg -
udstilling på Museums-
berg i Flensborg fra den
2. september til den 11.
november.

Hans Chr. Davidsen

Kunst så det kan høres
Udsnit af Christof Schlägers installation »Telewald«
med hundredevis af dørklokker, der kimer.

Sideløbende med udstillingen på Museumsberg er der en lang række koncerter, performances og teaterstykker. Den 7.
oktober trykker Christof Schläger en hornkoncert af på havnescenen ved Fischmarkt i Flensborg.

Andreas Oldörps in-
stallation »die ande-
ren« i Bundsen-Ka-
pelle.


