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Eva Ammermann: Wohneinheit.Kathrin Hoffmann: Chez
Linda, olie på lærred.

Imme Feldmann: Im Hotel, træsnit.

Mona Strehlow: Kunst-Werke, farvelitografi.Michael Sakuth: Gemeinschaftskraftwerk Kiel, foto.

Ilka Kollath: Zum Glück,
video-installation.

Udstilling. Landess-
chau er den årlige
censurerede kunst-
udstilling, der viser
de aktuelle tendenser
i Slesvig-Holstens
kunstliv. Nummer 55
i rækken er rykket
ind i Ridehallen ved
Gottorp Slot.

SLESVIG. Den censurere-
de kunstudstilling Lan-
desschau er kommet ind i
en af kunstens hellige hal-
ler i Slesvig-Holsten.
Schleswig-Holsteinische
Landesmuseen har åbnet
Ridehallen ved Gottorp
Slot for de 107 kunstnere,
der har klaret juryens kri-
tiske gennemgang. Det er
begge parter tilfredse med.
Landesmuseen får, som di-
rektør Herwig Guratzsch
udtrykker det, chancen for
at vise tendenserne i det
nordtyske kunstliv netop
nu - hvor Ridehallen ellers
lægger gulv og vægge til
enkelte kunstnere eller
kunstnergrupper. Og De-
borah Di Meglio, forman-
den for de slesvig-holsten-
ske billedkunstnere (Bund
Bildender Künstler), frem-
hæver den prestige, der er
ved at kunne vise den cen-
surerede udstilling på et
delstatsmuseum.

- Det er supervigtigt, at
vi er til stede på et Lan-
desmuseum. Det kan man
slet ikke vurdere højt nok,
siger hun.

230 kunstnere søgte om
at komme med på den 55.
udgave af Landesschau.
Lige under halvdelen slap
altså ind med 138 værker.
Det er lidt flere end de fo-
regående år, hvor udstillin-
gerne er blevet holdt på
Landeskulturcentrum Sal-
zau og Museumsberg i
Flensborg.

Indspisthed
Reglerne bag udstillinger-
ne er lavet sådan, at man
undgår indspisthed og stil-
stand. Medlemmerne af ju-
ryen udskiftes fra gang til
gang, da udstillingssteder-
ne stiller med deres repræ-
sentanter. Samtidig udpe-
ger billedkunstnernes for-
bund hver gang deres re-
præsentanter blandt andet
med det formål at få nye
øjne på kunsten. Og repræ-
sentanterne vælges. Det
kan ikke gå mere demo-
kratisk til. I reglerne hed-
der det blandt andet også,
at værkerne ikke må have

været vist på andre større
udstillinger.

Udstillingen i Ridehallen
er groft sagt delt i to halv-
dele. På den ene side af
pulpituret i midten af hal-
len kan publikum se »det
negative« i anførselstegn.
Her er tilværelsens skygge-
sider, livet set i et kritisk
lys og kunstnervinkler, der
står med ryggen til det
etablerede massesamfund.
På den anden side er det
farvemættede, »det positi-
ve« og det livsglade. Men
ingen fløje uden nuancer:
Der er også alt det midt
imellem. Det, der ikke kan
rubriceres.

Den rigtige balance
Som altid kræses der for
ophængingen på Landes-
schau. Opgaven er den
samme på udstillinger med
mange deltagende kunst-
nere: Der skal være den
rigtige balance, og den
kommer kun oven på de
uundgåelige meningsud-
vekslinger mellem følelser
og forstand. Det fornufts-
betonede kan komme til at
stå i vejen for det impulsi-
ve.

Der er mange gengange-
re på udstillingen, og deres
udtryksmåder ændrer sig
nok løbende, men dog ikke
så meget, at man ikke kan
nikke genkendende til til
navnene blot ved at se
værket. 89 af kunstnerne
er medlemmer af forbun-
det, 18 er gæster og der-
med debutanter. For at der
ikke skal gå alt for meget
provins i den, er der også
kunstnere med fra den an-
den side af Elben. Det do-
minerende er det, der kan
hænges op på væggene:
Maleri, grafik og digital
billedkunst. Der er blevet
plads til skulpturer hist og
pist, og videoinstallationer
er der ikke mange af sam-
menlignet med udstillinger
for år tilbage i Kieler
Kunsthalle. Men vil man
vide, hvad der sker i det
nordtyske kunstliv lige nu,
så er Slesvig det rette sted
at tage hen de kommende
måneder.

Ridehallen ved Gottorp
Slot: 55. Landesschau -
en censureret kunstud-
stilling arrangeret af
Bund Bildender Künst-
ler Schleswig-Holstein.
Åbner i morgen og varer
til den 1. februar 2009.

Hans Christian Davidsen

I kunstens
hellige hal
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•  Juryen til det 55.

Landesschau be-
stod af følgende: 
Kunstnerne Regi-
ne Bonke (Ratze-
burg), Susanne
Kallenbach (Fel-
de), Tom Müllers
(Rendsborg), Ma-
reile Schröder
(Geesthacht), Ros-
witha Steinkopf
(Kiel), formand for
billedkunstnernes
forbund i Slesvig-
Holsten Deborah
Di Meglio (Kiel) og
direktør for
Schleswig-Hol-
steinische Landes-
museen Herwig
Guratzsch (Sles-
vig.

•  Fra Sydslesvig er
følgende kunstne-
re sluppet gennem
nåleøjet: Imme
Feldmann (Sles-
vig), Lucia Figue-
roa (Husum), Antje
Fuchs (Flensborg),
Otto Jeschle (Rise-
by), Marianne
Gymnopoulos
(Flensborg), Die-
ter-Joachim Jessel
(Süderhöft), Tom
Müllers (Rends-
borg), Manuel
Knortz (Vitsvort),
Frauke Petersen
(Sankt Peter-Or-
ding), Claus Vahle
(Slesvig), Mariazo
(Markerup), Els-
beth Arlt (Flens-
borg), Mona
Strehlow (Sten-
felt) og Günter
Adam Sippel (Ste-
desand).

SØNDERBORG. Det regionale
spillested og medborgerhus, Søn-
derborghus, skal de næste fire år
reducere sine driftsomkostninger
med 400.000 kr. årligt. Det sker
for at få ryddet et underskud på
1,6 millioner kroner af vejen.

Besparelserne ventes ikke
umiddelbart at få den store ind-
flydelse for husets brugere og
dets kunstneriske profil, da de
gennemføres ved en kraftig op-
stramning af en række admini-
strative funktioner, en mere hen-

sigtsmæssig udnyttelse af de per-
sonalemæssige ressourcer og en
effektivisering af markedsførin-
gen.

Samtidig med bestyrelsens be-
slutning om at gennemføre en
spareplan, har den daglige leder
Martin Lai Andersen opsagt sin
stilling med udgangen af decem-
ber. Indtil en ny leder er fundet
vil bestyrelsen stå for den dagli-
ge ledelse.

Martin Lai Andersen blev an-
sat på Sønderborghus den 1. no-

vember i fjor. Han havde tidlige-
re været ansat i Musikhuset i År-
hus, og fik som sin væsentligste
opgave ansvaret for at sikre, at
Sønderborghus forblev et regio-
nalt spillested. Det er nu sikret
og udløser et årligt driftstilskud
på en million kroner i fire år.

- Martin Lai Andersen har løst
den kunstneriske opgave til fuld
tilfredshed, og det er også hans
fingeraftryk, vi finder på pro-
grammet for forårssæsonen 2009
og det er også den musikalske

linje han har været med til at
udarbejde, vi vil fortsætte frem-
over, siger bestyrelsesformand
Niels Præstholm.

Da Martin Lai Andersen over-
tog ledelsen, var der ikke et klart
billede af husets økonomiske si-
tuation. I maj 2008 viste det sig,
at 2007 gav et underskud på
650.000 kr. De administrative
rutiner har vist sig fortsat at væ-
re mangelfulde, og det betyder, at
regnskabet for 2008 sandsynlig-
vis ender med et underskud på

en million kroner. Det bringer
det samlede underskud op på 1,6
millioner kroner.

- Vi har løbende søgt at følge
den økonomiske situation. Mel-
dingerne har været baseret på et
utilstrækkeligt grundlag. Situa-
tionen er meget uheldig, og kræ-
ver en hurtig indsats. Den opfat-
telse deler Martin Lai Andersen
og han har valgt at forlade os i
erkendelse af, at hans primære
styrke er på det kunstneriske
felt, siger Niels Præstholm. (FlA)

Underskud tvinger Sønderborghus til at spare 


