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Dieter Roth: »Motorradfahrer« (1969), legetøj overhældt med
farvemasse.

Dieter Roth: Rådden smelteost på sandpapir i en platsicpose (1969).

KØBENHAVN. Den tyske film
»Forstadskrokodille« blev be-
lønnet med prisen for bedste
børnefilm på Buster, Køben-
havns internationale filmfesti-
val for børn og unge.
- Vi har valgt en film, der

har en spændende historie,
tempoet er højt, og skuespil-
lernes præstationer er alle
sammen supergode, lyder det i
børnejuryens begrundelse for
at tildele den tyske film pri-
sen.
Med hæderen fulgte en

check på 3000 euro (godt
22.000 kroner), som blev
overrakt ved den første af fre-
dagens to prisoverrækkelser
på festivalen.
Den foregik i Palads Biogra-

ferne i København, hvor Jules
Ritmanic også var på scenen
for at modtage prisen som
bedste børneskuespiller i den
franske film »Hands up«.
Endelig blev Politikens Pub-

likumspris tildelt en anden
fransk film »Beslutningen«,
der fortæller historien om en
jødisk dreng og hans familie i
Paris, hvis tilværelse krakelerer
en morgen under den tyske
besættelse af Paris. Prisen er
på 50.000 kr., der bruges til at
lancere filmen i forbindelse
med den danske biografpre-
miere.
Buster afvikles i år for 10.

gang. Ud over 169 film består
festivalen, der slutter søndag,
også af workshops, debatter
og særlige arrangementer på
flere museer. Festivalen regnes
for en af de førende i verden
inden for genren, og den til-
trak sidste år et samlet publi-
kum på godt 30.000. /ritzau/

Festival
uddeler
pris til tysk
børnefilm

Musik og stand
up comedy 
SØNDERBORG. De to guitare-
kvilibrister Ole Frimer og Olav
Poulsen giver på torsdag klok-
ken 20 koncert i Sønderborg-
hus. Repertoiret spænder fra
urban blues over funky rytmer
til akustisk præget tex mex.
På lørdag er stand up-komi-

keren Brian Mørk tilbage med
et nyt one-man-satireshow,
og det er ligeledes klokken 20.
Ligeledes på lørdag klokken

21 står den på særegne in-
strumenter som trædeorgel,
jødeharpe, banjo, sav og
mundharpe, når One Eyed
Mule træder ind på scenen.
Bandet mixer det traditions-
bundne instrumenter med
elektrisk knitrende guitarer,
pulserede trommerytmer og
hårdt pumpende kontrabas.
Billetter til koncerter og

stand up-aften kan købes i
forsalg på Billetnet. Der er
penge at spare ved at købe
billetter i forsalg. (FlA)

Rytme på Bov
Bibliotek
BOV. Det rytmiske orkester Art
Ensemble Syd spiller mandag
den 27. september en koncert
for børn fra tre til otte år. Det
foregår på Bov Bibliotek klok-
ken 9.30.
Koncerten er en musikalsk

rejse gennem alle instrumen-
ter med sang og dans. Der er
gratis adgang. (FlA)

Udstilling. Landes-
museen har sat to af
Tysklands enfant ter-
ribles på en udstilling
på Gottorp Slot. Her
er forgængelighed og
plads til fortolknin-
ger.

SLESVIG. Man kan komme til
at sige meget, der kan blive
misforstået og vredet i en an-
den retning end det, udsagnet
var ment som.
Den tyske billedhugger og

performancekunstner Joseph
Beuys sagde, at »ethvert men-
neske er en kunstner«, hvilket
kan forstås derhen, at selv en
ignorant eller en dilettant, der
dypper en pensel i oliefarve,
kan kalde sig for kunstner.
Joseph Beuys (1921-86) var

blot drevet af en tro på men-
neskets muligheder og udvi-
dede kunstbegrebet til at væ-
re noget, der omfattede hele
samfundet. Når et menneske
engagerede sig for at ændre
verden, kunne mennesket og-
så kaldes en kunstner. Du ska-
bet dit eget liv i samspil med
omgivelserne.
Hans kunstnerkollega Dieter

Roth (1938-1998) var på linje
med Beuys. Han eksperimen-
terede med et væld af forskel-
lige udtryksformer, billedets,
skriftens, bogens og hans eget
værk udforskede han, så han
såede tvivl om karakteren af
realitet eller fiktion.

Den sociale plastik
Schleswig-Holsteinische Lan-
desmuseen byder på en sær-
udstilling med værker af Jo-
sepht Beuys og Dieter Roth.
Frem til den 15. maj næste år
kan man i Korsstalden ved
Gottorp Slot se værker, der ik-
ke fysisisk fylder særlig meget.
Når man ser makrobilleder-

ne her på denne side, kan man
næsten risikere at blive skuf-
fet og sige: »Var det bare
det?«
Men som det altid er tilfæl-

det med de to herrer, så gem-
mer der sig en masse mulig-
heder for fortolkninger i deres
irrationelle brug af collager.

Og i udvalget af Beuys ser
man fremragende eksempler
på hans eget kunstbegreb
»den sociale plastik«, der skul-
le omfatte mere end det gam-
le skulptur- og billedoriente-
rede kunstbegreb.
Beuys bragte bevidst vel-

kendte, men alligevel væsens-
forskellige oplevelser og be-
greber sammen i et kunst-
værk. »Multiples« hedder ud-
stillingen, der stammer fra
ægteparret Carl og Eva Groß-
haus’ kunstsamling, som Lan-
desmuseen disponerer over.
Udstillingens titel refererer

til det faktum, at kunstvær-

kerne er udsendt i flere oplag.
Men alligevel er ingen af de

enkelte værker ens, for ofte er
der brugt forgængelige mate-
rialer som fedt, chokolade,
banan og sukker, der har for-
andret værkerne i forskellig
retning. Se for eksempel en
ulækker sovs af fedt drive ned
i et indrammet værk bag glas.
Det er grove løjer, det her.

Fedt og filt
Joseph Beuys brugte også fedt
og filt flere steder, og det
bygger på den personlige my-
tologi, det lykkedes ham at
skabe. Som jagerpilot i Anden

Verdenskrig blev han skudt
ned på Krim-halvøen i 1943
og samlet op af tatar-noma-
der, der - sådan hed det i
hvert fald i Beuys’ mere eller
mindre fantastiske version -
rullede ham i fedt og filt for
at holde ham varm.
Filt blev dog et vigtigt ma-

teriale i hans kunst, og filt-
hatten, som han næsten altid
brugte, skjulte de kvæstelser,
han havde pådraget sig ved
ulykken. 
Under alle omstændigheder

er det forfaldets proces, der
indtager en vigtig rolle på
denne udstilling. Problemet er

bare, at kunsthistorikerne har
haft svært ved at udarbejde
deciderede værkfortegnelser.
Bronzeskulpturer varer for
evigt.
Det gør Dieter Roths værker

ikke - i hvert fald ikke i den
samme statiske udformning,
hvori han henviser til dadais-
men som en betydelig kunst-
nerisk forudsætning. der er
godt 25 plastiker og godt 30
papirarbejder at se på her. 
Hvis man lige genopfrisker

sin kunsthistorie eller i det
mindste lige sætter sig lidt ind
kunstnernes baggrund på for-
hånd, så kan man få en inter-
esant kunstoplevelse i den
gamle stald ved Gottorp Slot.  

Schleswig-Holsteinische
Landesmuseen: Multiples -
værker af Joseph Beuys og
Dieter Roth. Vises i Kors-
stalden ved Gottorp Slot
frem til den 15. maj.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Fart og fedtsovs

Joseph Beuys: »Capri Batterie« (1985). Elektrisk pære med stik stukket ind i en frisk citron (citro-
nen skiftes løbende ud på udstillingen i Slesvig).

Joseph Beuys: »Der Tisch«
(1971), filmrulle i en dåse.
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