
Udstilling. Slesvig-
Holstens censurerede
kunstudstilling Lan-
desschau vises i år på
Museumsberg i Flens-
borg. De ældre kunst-
nere og kvinderne
dominerer.

FLENSBORG. Det er en moden
klub, der vises på den 59. ud-
gave af Landesschau. Billed-
kunstnernes censurerede ud-
stilling i Slesvig-Holsten går
på skift fra by til by og er i år
kommet til Museumsberg i
Flensborg. En enkelt udstiller
er under 30 år. Otte er mellem
30 og 40 år. De resterende 69
udstillere er over 40 år. Og
over halvdelen af de kunstne-
re, der slap igennem censuren,
er kvinder: 52 hunkøn mod 25
hankøn.
Tendensen har ikke ændret

sig nævneværdigt, siden Lan-
desschau sidste år blev vist i
Elbeforum i Brunsbüttel og
forrige år i Stadtgalerie i Kiel.
Bortset fra, at andelen af
kunstnere over 60 år er sti-
gende.
- Der er en del gengangere

på udstillingen, og derfor er
det også vanskeligt at tale om
en trend. Men i gentagelsen
kan der også ligge noget, vi
kan drage nytte af, siger for-
manden for Bund Bildender
Künstler i Slesvig-Holsten, De-
borah di Meglio fra Kiel.
Billedkunstnernes forbund

nord for Elben tæller omkring
600 medlemmer.
Der vises 100 værker på

Museumsberg, og skal man
endelig fremhæve nogle te-
maer frem for andre, må det
være miljø og socialkritik.
Kunstmarkedet i Slesvig-

Holsten er ligesom andre ud-
kantsområder i Tyskland præ-
get af, at der stort set ikke er
noget. Der er næsten ingen
private samlere, og derfor er
det vanskeligt for billedkunst-
nerne at finde et marked, der
kan finansiere deres aktivite-
ter.
- Kigger man på kunstner-

nes omsætning målt på deres

livsforløb, så er det sådan, at
kurven er stigende i begyndel-
sen af kunstnernes karriere,
hvorefter den flader ud og
forbliver konstant, siger De-
borah di Meglio.
Museumsbergs direktør Mi-

chael Fuhr har siddet med i
juryen, der har udvalgt vær-
kerne. Han kommer oprindelig
fra Hessen og arbejdede i
mange år inden for museums-
verdenen i Wien. For tre år si-
den kom han til Flensborg, og
han har ikke kunnet genkende
ordsproget om, at profeter ik-
ke er agtet i deres hjemlande.
- Selv om der ikke er private

samlere i samme omfang som
længere sydpå i Tyskland, så er
det mit indtryk, at man i Sles-
vig-Holsten værdsætter de
kunstnere, der er aktive i del-
staten - blandt andet med ud-
stillinger som Landesschau, si-
ger Michael Fuhr.
238 kunstnere sendte 500

værker ind til juryens bedøm-
melse. 77 slap igennem nåleø-
jet med 100 værker.

Diskussion i juryen
En af de kunstnere, der sørge-
de for stor diskussion i juryen,
var Eva Ammermann fra Kud-
dewörde øst for Hamborg.
Hun deltog i sommer i to
workshops og offentlig per-
formance i gaderne i Aaben-
raa og Hamborg. »Catwalk«
kaldte hun sine aktioner, der
også er titlen på to af de fo-
toprints, der hænger på Mu-
seumsberg. Det ene er af pøl-
seskiver, der er smurt ud på
rød marmelade på et par lille
gummihandsker. Det andet er
med rosiner på gul marmelade
og gule gummihandsker.
Flere i den seks mand store

jury mente ikke, den slags hø-
rer hjemme på en kunstudstil-
ling. Da Flensborg Avis i som-
mer mødte hende på gaden i
Aabenraa, fremhævede hun,
at meningen var at sætte fo-
kus på  det moderne menne-
skes forhold til fødevarer - i
en tid, hvor meget smides i
skraldespanden, og majs bru-
ges til brændsel.
Den ene del af Landesschau

vises som en traditionel
kunstudstilling i de lyse ud-
stillingslokaler i Hans-Chris -
tiansen-Haus. Uden anden
tekst end billedernes titel, ud-
tryksformen og kunstnernes
navne. »Den selvstændige

tænkning skal ikke berøves
publikum«, som Michael Fuhr
udtrykker det.
I hovedbygningen, Heinrich-

Sauermann-Haus, udstilles
den moderne kunst i og ved
montrer i de natur- og kultur-
historiske udstillinger. Bernd
Hamann fra Kiel udstiller for
eksempel »Kreaturen« - små

objekter, der ligner insekter,
kryb og fostre - i den naturvi-
denskabelige afdeling på mu-
seet. Og Birgit Saupe, også fra
Kiel, viser en serie 3D-skitser
fra et fødselsrum gemt i mu-
seets skatkammer med sølv og
forgyldte kongekroner. Her
bliver publikum udfordret i
deres årvågenhed. Hvad er

kunst og hvad er den skinbar-
lige virkelighed?

59. Landsschau på Mu-
seumsberg i Flensborg. 9.
december - 17. februar
2013.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Sascha Kayser: »Sehe und Liebe Mich« (2011), blandingsteknik på lærred, 60 x 80 centimeter.

Mechthild Menne-Schönheit: »Zeit-Schrift« (2011-2012), teg-
ning, akvarel, collage og håndarbejde, 28 x 58 x 58 centimeter.

»Sitz gerade
und stopf
nicht«, står der
på olie og fil-
værket »Engar-
ved« af Suscha
Korte.

Kunst i
Slesvig-
Holsten
netop nu

Wiebke Lüneburg: »Home« (2012), foto, 90 x 70 centimeter.

Alexandra Gneissl: »Mimiky« (2012), iscenesat fotografi, 75 x 50
centimeter.

Kurven er sti-
gende i be-
gyndelsen af
kunstnernes
karriere, hvor-
efter den fla-
der ud og for-
bliver kon-
stant.

Deborah di Meglio

”


