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Udstilling. Kunsthalle i Kiel
låner værker fra det 19. år-
hundrede af søstermuseet i
Bremen, mens det bliver om-
bygget.

KIEL. Når det regner på præsten, dryp-
per det på degnen, siger et kendt ord-
sprog. For tiden er det træffende for
Kunsthalle i Kiel. Søstermuseet, Kunst-
halle i Bremen, skal nemlig ombygges,
og dermed bliver en lang række betyde-
lige værker hjemløse i en længere pe-
riode.

Det drejer sig om 2000 malerier,
skulpturer og installationer, der nu bli-

ver spredt over 21 berømte museer i
Tyskland. Blandt andet Hamburger
Kunsthalle, Museum Ludwig i Köln, Pi-
nakothek’erne i Berlin - og Kunsthalle i
Kiel.

Dirk Lückow, der er direktør for mu-
seet i Kiel, har derfor været en tur i
Bremen. Formålet var at udvælge vær-
ker, der kunne have interesse for publi-
kum i Kiel og samtidig ville passe godt
til den eksisterende samling.

Det blev til 17 malerier fra det 19. år-
hundrede, der har til fælles, at den store
inspiration dengang kom fra Italien. Til
dels drog kunstnerne dengang også ned
til støvlelandet for at få den rigtige in-
spiration i deres arbejde. På samme må-
de, som det var tilfældet i den danske
helstat, var også det 19. århundrede en

guldalder inden for tysk kunst.
Malerierne er blevet anbragt i et stort

lokale i Kiel, hvor den nærmeste nabo
er skulpturerne ude i haven. Udstillin-
gen blev åbnet i fredags og vil kunne
ses i den slesvig-holstenske hovedstad
indtil december 2010. Derefter går det
retur til Bremen, hvor den ombyggede
Kunsthalle efter planen skal åbnes i
foråret 2011.

Kunstnerne, som nu er til låns i Kiel,
er blandt andre Julius Schnorr von Ca-
rolsfeld, Arnold Böcklin, Anselm Geu-
erbach, Gotthardt Kuehl, Wilhelm
Leibl, Friedrich Nerly, Friedrich Over-
beck og Theodor Rehbenitz.

Den ny udstillings titel er »Noble Gä-
ste«. (FlA)

Hjemløse malerier på besøg i Kiel

Til venstre: Ar-
nold Böcklin:
Der Abenteurer,
1882. (Fotos:
Lars Lohrisch)

Anselm 
Feuerbach:

Mandolinen-
spieler, 1868.

Anmeldelse. Nu mel-
der Cooney junior sig
også på banen med
en farce, der er skå-
ret efter samme læst
som faderens. Den
angel-saksiske hu-
mor kører dog nogle
gange lidt tungt på
tysk.

SLESVIG. Ray Cooney er
lig med farce. I mere end
40 år har han været leve-
ringsdygtig i forvekslings-
komedier og skrupskøre
farcer.

Nu er sønnen trådt i fa-
derens fodspor. Michael
Cooney hedder junior, og
han har begået stykket
»Cash on delivery!«, der er
skåret efter samme læst
som mange af farens far-
cer: En lille mand vikler
sig dybere og dybere ind i
et spind af løgne.

En kompagnon hjælper
nødtvunget, men dog fri-
villigt på vej, og så er der
en masse døre, som person-
galleriet sluses ind og ud
af. To akter for fuld ud-
blæsning med klimaks lige
før pausen.

Landestheater har netop
haft premiere på den tyske
version »Cash – Und ewig
rauschen die Gelder« - hi-
storien om den lille mand,
der ikke tør fortælle ko-
nen, han er blevet fyret fra
sit job. I stedet for prakti-
serer han socialbedrageri.
Der scores sygedagpenge,

boligtilskud, socialhjælp
og.... lige indtil kontrollen
fra socialkontoret dukker
op på bopælen. Så er det,
den ene løgn afløser den
anden. Og personerne om-
kring den arbejdsløse soci-
albedrager bliver udgivet
for noget, de ikke er, eller
hjælper endda til selv.

Matthias Avemarg har
hovedrollen som socialbe-
drageren Eric Swan, der
får god hjælp af husven-
nen Normann Basset, spil-
let af Stefan Eichberg.
Rundt omkring de to svær-
mer konen, Linda Swan,
spillet af Sabine Unger, og
et rend af en socialarbej-
der, en bedemand, en dok-
tor, en kæreste og en onkel
- spillet af Rainer Scharen-
berg, Jürgen Böhm, Meike
Fuhrmeister, Manuel Ja-
due, Michael Dreesen, In-
geborg Losch og Isabel
Baumert.

Vanvittig humor
Matthias Avemarg er et
formidabelt omdrejnings-
punkt som Eric Swan, men
ikke alle i ensemblet er de
fødte farceskuespillere.
Det er den angel-saksiske
farcetradition med dens
vanvittige humor, der her
støder sammen med den
seriøse tyske måde at spille
teater på. Det er, som om
kampen ikke går helt så
hurtigt i den tennismatch,

som Ray Cooney engang
har talt om:

»Skuespillet i en farce
minder om en tenniskamp:
Du spiller bedre, når den,
du står over for, sender en
god bold tilbage«. Det er
noget andet end det seriøse
– nogle vil sige tunge eller
tragiske – teater, hvor mo-
nologerne er lange og ikke
spiller på den samme ping-
pong.

Konstrueret
Men en del af skylden må
Michael Cooney også tage
på sine skuldre. I sagens
natur er farcens konstruk-
tion kunstig, men nogle af
denne farces situationer er
tilmed lige lovlig konstrue-
rede. Og nogle af sketcher-
ne trækkes urimeligt langt
ud i tid.

Det kan skuespillerne
vanskeligt gøre noget ved,
men instruktøren havde
kunnet skære ind til pel-
sen.

Med nogle pointer, der
spiller lidt på damernes
forlygter og mandens bed-
ste ven, så får farcen lige
lidt hurtige, men også
halvtomme kalorier. Men
dem er vi jo også vilde med
her ved juletid.

»Cash  - Und ewig raus-
chen die Gelder« vises på
teatrene i Slesvig, Flens-
borg og Rendsborg og efter
årsskiftet som gæstespil i

Husum, Nibøl og Sankt Pe-
ter-Ording. Og er man ind-
stillet på en aften med un-
derholdning, der blot skal
få os til at slappe af og ik-
ke tænke for mange alvor-
lige tanker, ja så er Cooney

junior-farcen da en måde
at gøre det på.

Schleswig-Holsteinis-
ches Landestheater:
Cash – Und ewig raus-
chen die Gelder. Farce af

Michael Cooney. Tysk
oversættelse: Paul Over-
hoff. Instruktion: Uta
Koschel.

Hans Christian Davidsen

Teater som 
en tenniskamp

Der er fuld gang i farcen på Landestheater. Fra venstre er det Stefan Eichberg, Matthias
Avemarg og Meike Fuhrmeister. (Foto: FlA)

Marlene Dietrich 
og Zarah Leander
FLENSBORG. Marlene Dietrich og Zarah
Leander var to divaer, der i nazitiden hav-
de vidt forskellige skæbner.

Marlene Dietrich fik sit gennembrud i
Tyskland inden Anden Verdenskrig i fil-
men »Der blaue Engel« af Josef Von Stern-
berg, hvor hun spillede en prostitueret, der
hed Lola, og hvor hun sang »Lili Marlene«.
Hun blev hurtigt en femme fatale og spil-
lede andre roller i tyske film, inden hun
tog afstand fra Hitler og flyttede til De
Forenede Stater, hvor hun hurtigt blev en
stor Hollywoodskuespillerinde og sanger-
inde - på de allieredes side

Svenskeren Zarah Leander blev Nazi-
Tysklands mest populære kunstner , men
fik imidlertid et anstrengt forhold til pro-
pagandaminister Joseph Goebbels. Uenig-
hed med filmselskabet om honoraret be-
virkede at Zarah Leander i 1943 brød
kontrakten og flyttede tilbage til Sverige.
Modstanden mod hende gjorde, at hun ef-
ter krigen levede tilbagetrukket på sin
herregård uden for Nörrköping.

To skuespillere fra »Theater im Stall«
Neu-Horst i Flensborg, Maren Lubenow
og Angela Betram, har stykket nogle af di-
vaernes kendte sange sammen til koncert-
programmet »Nur nich aus Liebe weinen«,
der den 13. marts 2009 klokken 20 får pre-
miere i Weiche Huus i Flensborg-Sporskif-
te.

Billetter koster 16,50 i forsalg i Reisebü-
ro Jessica Nielsen i Flensborg og boghand-
len Hilary i Harreslev. Bag arrangementet
står dameafdelingen i Lions-Club Flens-
burg-Alexandra og Landfrauenverein
Harrislee. Overskuddet går til organisatio-
nen »Die Treppe«, der hjælper kvinder i
krisesituationer.

(FlA)


