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Birgit Bornemanns borddug og billeder kan ses i det ene af hjørnetårnene på Gottorp
Slot.

Arne Rautenbergs billeddigt er malet på væggen i den øverste etage og kø-
rer i ring.

Udstilling. Man skal
have gå-benene i or-
den, hvis man vil hele
vejen rundt på Got-
torp Slots udstilling
»Verwehte Orte«.
Kunstværkerne er
spredt for alle vinde.

SLESVIG. En kunstudstilling
ses almindeligvis samlet i ét
rum eller på ét sted.
Den ny udstilling »Verwehte

Orte« er dog spredt ud i alle
retninger på og omkring Got-
torp Slot. Og dermed får ud-
stillingens titel flere betydnin-
ger. »Verweht« er et af de ty-
ske ord, der udtrykker flere
betydninger, så det ikke med
ét ord kan oversættes til
dansk. det betyder »blæst
bort«, »føget til« eller »henvej-
ret«.
Ni kunstneres værker kan

ses på ni forskellige steder,
langt væk fra hinanden og sat
ind i en helt anden sammen-
hæng, så deres moderne og
nutidige værker kan betragtes
ved siden af møbler, kunst og
interiør fra 1600- og 1700-
tallet. Og det samlende tema
for deres kunst er ligeledes
»forblæste« eller »forladte ste-
der«.

Unge kunstnere
Genrerne spænder vidt - fra
maleri over foto til installatio-
ner og levende billeder. Og
man begynder med Kristin
Grothes ruminstallation med
sorte masker i Nydamhallen
og ender efter ni stationer i
barokhaven ved globushuset
nord for slottet, hvor Arne
Rautenberg har placeret tre
marmorsten i japansk stil med
vue mod barokhaven og slot-
tet.
Udstillingen er blevet til i et

samarbejde mellem HSH
Nordbank-kulturfonden, der
med omkring 60.000 euro om
året målrettet støtter unge
kunstnere, og alle de delta-
gende kunstnere i »Verwehte
Orte« er da også, hvad man
ville kalde for unge - endnu i
deres søgen, eksperimenteren-
de og på vej frem. Udstillings-
projektets kurator er Uta Kuhl,
der har arbejdet indgående
med værkernes placering i
slottets omgivelser.

Under stuk på loftet
Claudia Bormann udstiller
malerier i galleriet med kunst
fra det 19. århundrede. Birgit
Bornemann viser fotografier
med udfadninger midt de
skarpe motiver, for det meste
fra steder uden liv, og det gør
hun i det ene af slottets hjør-

netårne. Juliane Duda boltrer
sig under stukken på loftet i
Friedrich III-salen med land-
skabsbilleder, der er syntetisk
sammensat på computer og
sat op på skrå kasser som en
kunsthistorisk kontrast til lof-
tet.

Mellem rustninge
I afdelingen for den klassisk-
moderne kunst vises en film
fra den dansk-tyske grænse.
Antje Feger og Benjamin Flo-
rian Stumpf har været under-
vejs med flygtninge og slusere
langs grænsen i både dagti-
mer og i nattens mørke og
indfanget scener, der nok kan
gøre et stort indtryk på de

fleste.
Mellem ridderrustninge har

Jana Mücke sat fotos fra sin
mobiltelefon op i en niche, en
slags montage-dagbog, fra
små nichesteder i det offentli-
ge rum flere steder i Nord-
tyskland. Adriane Steckhan
udstiller fragmenter og akryl-
fotos i museets lapidarium
(betegnelsen for et rum med
en samling af mindesten), og
så skal man ellers udenfor.

Flydende diskokugle
Hele den lange tur med af-
saltvejen op til Neuwerkgar-
ten, hvor Robin Romanskis
plexiglaskugle flyder rundt i
Herkulesteich. Kuglen er byg-

get op efter samme mønster
som en spejlkugle, der kører
rundt under loftet på et dis-
kotek - og har den samme
diameter som kopien af den
gottorpske himmelglobus,
som man kan se i globushuset
længere oppe på højderne.
Endelig skal man under

rundgangen se Arne Rauten-
bergs marmorsten i forbindel-
se med et vægbillede, han har
malet på den øverste etage
inde i slottet.
Billede er nu så meget sagt.

Det er bogstaver, der kører
rundt i en uendelig ring og
danner billeddigtet »Drehen-
undwendenverrauschenun-
denden«.

Der er udgivet en lille folder
med et rundgangskort, så man
kan finde vej fra det ene
kunstværk til det andet. Der er
tale om en længere vandring
både indendørs og udendørs.

Schleswig-Holsteinische
Landesmuseen: Verwehte
Orte. Udstillingsprojekt på
og ved Gottorp Slot i Sles-
vig. Kan ses til den 12. sep-
tember.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Moderne kunst i historiske rammer

Robin Romanskis kæmpe plexiglaskugle flyder i Herkulesteich i barokhaven ved Gottorp Slot. 
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Kunstneren  Adriane Steckhan viser malerier blandt gamle mindetavler og skulpturer.
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Chopins
kærlighed
SLESVIG. Gottorp Slot er
klar med et nyt teater-
projekt i Kreuzstall den
6. og 7. august.
Det er Factory Thea-

ter, der kommer på be-
søg med The Chopin
Project. Skuespillerne
har allerede tidligere
beskæftiget sig med hi-
storiske temaer, og den-
ne gang drejer det sig
om kærligheden mellem
den polske komponist
Frederic Chopin og La
Femme Fatale George
Sand i Paris i midten af
1800-tallet.
Da de to celebre per-

sonligheder, den kvin-
delige provokatør og
den berømte kompo-
nist, blev et par, regnede
hele Paris med, at det
kun ville vare i kort tid.
Men forholdet varede i
ni år - lige til Chopins
død. Kærligheden var li-
denskabelig og hjalp
Chopin til at skrive nu
verdenskendt musik.
Skuespillerne Tatjana

Velimirov og Christian
Nisslmüller sætter kød
og blod på den berømte
kærlighedshistorie, der
begge dage kan opleves
klokken 19.30. Entreen
er 15 euro - med rabat
12 euro, og den 22. au-
gust klokken 11 vises
stykkket også i det jødi-
ske museum i Rends-
borg, hvor entreen er
den samme. Desuden
spilles stykket den 14.
august klokken 20 i
Kunsthalle i Kiel, hvor
entreen er 18 og10 eu-
ro. (FlA)

Bach i
Nicolaikirche
FLENSBORG.  I dag klok-
ken 11 tilbyder Nicolai-
kirche ved Südermarkt i
Flensborg en gratis kon-
cert på tre kvarter med
værker af Johann Seba-
stian bach.
Det er kirkens egen

organist, Michael Ma-
ges, der sidder ved org-
let, og han vil spille
Bachs Passacaglia. Kir-
ken beder om et frivil-
ligt bidrag ved udgan-
gen. (FlA)

Udstilling i
Rendsborg
RENDSBORG. Chefsache
er titlen på en ny udstil-
ling, som fra den 11. juli
kan ses i Museen im
Kulturzentrum Rends-
burg. Undertitlen er
»Die Versuchung, die
Kultur verschwinden zu
lassen....«, og bag titlen
gemmer sig værker af
en lang række medlem-
mer af Künstlerbund
Rendsburg-Eckernförde.
Ved åbningen den 10.

juli klokken 17 taler
museumsleder Martin
Westphal, der er musik
fra Storyville Jazzband,
og der bydes på et glas
sekt.
Udstillingen varer til

den 5. september. (FlA)


