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Udstilling. De slesvig-
holstenske kunstneres
censurerede udstilling,
Landesschau, vises i år i
Flensborg.

FLENSBORG. 96 år og i selskab
med de unge.

Det danske mindretals grand
old lady inden for malerkunsten
er sluppet gennem juryens kri-
tiske blik og har et billede med
på Slesvig-Holstens censurerede
kunstudstilling, Landesschau.
Sophie B. Jensen deltager med et
oliemaleri fra Rømø på udstillin-
gen, som i går åbnede på Mu-
seumsberg i hendes hjemby,
Flensborg. Her kan udstillingen
ses det næste par måneder.

Billedet er malet i 1998. Nor-
malt må et kunstværk på Lan-
desschau ikke være ældre end to
år, men seniorerne - det vil sige
alle dem over 60 år - er undtaget
fra reglen. Men kvaliteten gås
der ikke på kompromis med, når
juryen skal udtage billeder, og
den lever Sophie B. Jensen op til
med sit maleri.

Det er Landesschau nummer
53 i rækken. Billedkunstnernes
forbund i Slesvig-Holsten (BBK)
har udvalgt 96 kunstnere til at
udstille 125 arbejder. 236 kunst-
nere søgte om optagelse med 603
værker, og det er nogenlunde det
samme som de tidligere års ud-
stillinger i Lübeck og Wedel.

Flest kvinder
Der er en pæn ligevægt mellem
kunstnerne i de forskellige al-
dersgrupper, men kvinderne har
sat sig pænt på væg- og gulv-
pladsen på Museumsberg. 56
kvinder er sluppet gennem nå-
leøjet mod kun 40 mænd. Juryen
er i øvrigt valgt af forbundets
medlemmer.

74 medlemmer af Bund Bilden-
der Künstler er med, 22 er gæster
udefra. Langt hovedparten har
altså en tilknytning til Slesvig-
Holsten, men adskillige kunstne-
re har deres base i en af metro-

polerne, frem for alt Berlin og
Hamborg. Efter at være nået
gennem udstillingen er det mest
det på væggene, der har fæstnet
sig i hukommelsen. Nok også for-
di  det er billeder, der er flest af.

Udfordrende
installationer
Men der er også megen ny og ud-
fordrende installationskunst.

Landsschau vises både i Hans-
Christiansen-Haus, Museums-
bergs rummelige afdeling for
særudstillinger, og i den gamle
hovedbygning, Heinrich-Sauer-
mann-Haus. I sidstnævnte byg-
ning udgør abstrakt lyskunst og
moderne udtryksmåder en kon-
trast til de kulturhistoriske ud-
stillinger med møbler, fajance og
sølvtøj. Forhåbentlig er det ment
som mere end en nødløsning.

Gennem hele udstillingen er
ophængningen og placeringen af
skulpturer og installationer ba-
seret på indhold og kontraster.
Udfordringen er at placere de
vidt forskellige værker, så de ik-
ke slår hinanden ihjel, og det er
generelt lykkedes meget godt.

I forordet til udstillingens over
200 sider tykke katalog tager bil-
ledkunstnernes formand, Debo-
rah Di Meglio, Kiel, udgangs-
punkt i globaliseringen og kon-
staterer, at jorden ikke længere
er rund, men flad.

Nysgerrighed
Hun fremhæver de kvaliteter,
som vore børn har brug for: Nys-
gerrighed, lidenskab og fleksibi-
litet.

Det er måske overflødigt at
nævne, men ikke desto mindre er

det velkomne ord i dagens Tysk-
land, som ikke altid synes at væ-
re præget af disse begreber.

Jürgen Klinsmann demonstre-
rede i hvert fald, hvordan ny-
tænkningen blev modtaget før -
og efter verdensmesterskaberne i
fodbold i sommer. Landesschau
demonstrerer masser af nytænk-
ning i en kunstnerisk provins og
et væld af forskelligartede krea-
tive processer, som tager tid at
fordøje.

Og så er det jo fascinerende at
se, at en 96-årig repræsenterer
tradition blandt alt det, der pe-
ger fremad.

Landessschau på Museums-
berg i Flensborg.Varer til den
14. januar 2007.

Hans Chr. Davidsen

Jorden er flad

René Schoemaker, Kiel: »Fleisch«, akryl på lærred.

Sophie B. Jensen, Flensborg: »Rømø«. Olie på lærred.

I forgrunden: »Spule«
af garn og stål - af
kunstneren Susanne
Nothdurft, Kiel. I
baggrunden: Maleri
af afdøde Ilrike An-
dresen, 
Reinsbüttel.

Billedkunstnernes
formand Deborah Di
Meglio.

Fotografi (digitaltryk) af Reinhard Zielonka, Rixdorf (uden titel, 2006). (Fotos: Martina Metzger)


