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Kunst gennem censuren
Udstilling. Den cen-
surerede udstilling
Landesschau har 50
års jubilæum og sæt-
ter rekord på flere
områder. Ekstraordi-
nært mange kunst-
nere har sendt ek-
straordinært mange
billeder ind til be-
dømmelse. Til
gengæld er der kun
få unge kunstnere
med i Slesvig i år.

SLESVIG. Aldrig tidligere
er så få unge med på den
censurerede udstilling
Landesschau, der i morgen
åbnes i Slesvig.

Kun en enkelt kunstner
er under 30 år, mens
kunstnerne fra 40 år og
opefter dominerer udval-
get.

De unge er blevet siet fra
allerede i for-bedømmelsen
i sommer. Her kan alle fra
kunststuderende på Mu-
thesius-højskolen i Kiel til
rene hobbymalere forsøge
at slippe igennem til den
egentlige censur senere på
efteråret. Kun medlemmer
af billedkunstnernes for-
bund (Bundesverband Bil-
dender Künstler) kan sen-
de deres værk direkte til
slutbedømmelsen.

Medlem af forbundet bli-
ver man enten ved at have
deltaget i en censureret
udstilling eller ved at have
taget en statsgodkendt ek-
samen på enten en kunst-
højskole eller et kunstaka-
demi i Tyskland.

Stor konkurrence
Susan Walke fra juryen
understreger dog, at be-
dømmelsen foregår hem-
meligt. Jury-medlemmerne
kender hverken alder eller
navn på de kunstnere, der
står bag de forskellige
kunstværker.

- Det kan kun forklares
med en mangel på kvalitet,
siger Susanne Walke, der
selv er billedhugger i
Hamborg.

Konkurrencen har dog
også været ekstraordinært
stor i år. 307 kunstnere har
indsendt tilsammen 697
værker. Begge tal er re-
kordtal. Til sammenligning
sendte kun 279 kunstnere
506 værker ind i Neu-
münster sidste år.

Formand for billed-
kunstnernes forbund,
Bernhard Schwichtenberg

fra Kiel, mener, det hæn-
ger sammen med det runde
år: Landesschau har 50 års
jubilæum.

- Jeg ved, at mange af de
ældre, rutinerede kunstne-
re har sagt, at de ville sen-
de værker ind til netop ju-
bilæumsudstillingen. Det
drejer sig især om »de
gamle ræve«, der måske i
flere år har holdt en pause
og undladt at sende vær-

ker ind til bedømmelse, si-
ger Bernhard Schwichten-
berg.

Af de 697 værker har ju-
ryen valgt 129 ud til ud-
stillingen i Ridehallen ved
Gottorp Slot.

Ingen støtte
Schleswig-Holsteinische
Landesmuseen lægger lo-
kaler til jubilæumsudstil-
lingen - men så heller ikke

mere. Museumsdirektør
Herwig Guratzsch bekla-
ger dybt, at det ikke kunne
blive til økonomisk støtte.

- Vi ville gerne have
åbnet pungen, men vi har
simpelthen ingen penge.
Jeg kan som museumsdi-
rektør beklage min nød,
men jeg vil gerne under-
strege, at der i det ikke lig-
ger en kritik af politiker-
nes vurdering. Kulturom-
rådet må holde for ligesom
så mange andre områder i
samfundet, siger Herwig
Guratzsch.

Et lille bidrag til Lan-
desschau er der dog allige-
vel tale om. Normalt luk-
ker Gottorp Slot Ridehal-
len som udstillingssted om
vinteren for at holde om-
kostningerne nede. I år la-
der museet dog hallen stå
åben.

Det slesvig-holstenske
Landesschau er unikt i
Tyskland. Delstatens for-
bund af billedkunstnere er
nemlig det eneste tyske
forbund, der regelmæssigt
holder censureret udstil-
ling med et års mellem-
rum.

I årets katalog til otte
euro er et særligt kapitel
helliget jubilæet. Her kan
man læse om BBK Slesvig-
Holsten og Landesscchau-
udstillingerne fra begyn-
delsen af 1950erne til nu.

Landesschau 2003 på
Gottorp Slot. Arrangør:
Bundesverband Bilden-
der Künstler - Slesvig-
Holsten-afdelingen. 23.
november til 18. januar.

Hans Chr. Davidsen

Barbara Kirsch: »Kiel Blue (Regen Sonntag)«, olie på lærred, 40 gange 50 centimeter.

Katrin Jacquet. »Einander (Imke)«, 2001, fotografi, hvert
billede er 120 gange 80 centimeter.

Sylvia Stuhr: »In ab-
sentia«, 2003, hver-
dagsting i papir.

Marianne Gymnopoulos: »Pomona - 
kleines grün«, akryl på lærred, 25 
gange 25 centimeter.

Johannes Bienemann: »Landmarken: Jeder tut was«, di-
gitalt fotografi på papir og lærred, 800 gange 100 centi-
meter.

Fakta
• Udvælgelseskomiteen til
det 50. Landesschau består
af kunstnerne Ulrich Behl,
Hartmut Mohr, Uwe Gripp,
Susan Walke, Mareile
Schröder og Brigitta Bor-
chert samt kunsthistoriker
Margret Schütte fra 
Schleswig-Holstinisches
Landesmuseen.

•Følgende kunstnere fra
Sydslesvig er sluppet igen-
nem censuren:

Horst Bartels (Flens-
borg), Reinhard Duschl
(Goldelund ved Bredsted),
Sarah Frankfurt (Struk-
strup i Angel), Thomas
Freund (Frederiksstad), In-
ken Geertz (Breklum ved
Bredsted), Uwe Gripp (Da-
mendorf ved Egernførde),
Martina Grützmacher (Es-
grus ved Gelting), Uwe
Thomas Guschl (Flens-
borg), Marianne Gymno-
poulos (Flensborg), Ber-
nward Heinze (Drage),
Tom Müllers (Rendsborg),
Frauke Petersen (Sankt
Peter-
Ording), Peter Rathman
(Fokbæk), Thorsten
Schimmel (Slesvig), Mona
Strehlow (Stenfelt), Inge
Wilkens (Stadum ved Læk)
og Claus Vahle (Slesvig).

Bernhard
Schwichtenberg:
Jubilæet har
gjort det ekstra
attraktivt at ud-
stille.


