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Lille bog af stor forfatter
AARHUS. Siegfried Lenz’ lille mesterfortælling »So zärt-
lich war Suleyken« er udkommet på dansk med titlen »På-
skebordet«. Novellen er helt tilbage fra 1955 og er en
kærlig fortælling fra forfatterens mishandlede hjemstavn
Masurien i Østpreussen - den tyske provins, der ti år tidli-
gere blev erobret af Sovjetunionen og Polen og delt mel-
lem de to lande. I 2009 udsendte Siegfired Lenz’ faste
forlag i Hamborg, Hoffmann und Campe, fortællingen
med illustrationer af tegneren Jacky Gleich. Det er denne
bog, som forlaget Hovedland i Aarhus den 23. februar
udsender med den danske titel »Påskebordet«.
Sammen med sine tre sønner af forskellig oprindelse

bor Alec Puch på en gammel slæbebåd, han har arvet. En
dag beslutter han at invitere lokalsamfundet til påskefro-
kost om bord på båden, men da der hverken er vådt eller
tørt, tager han sine tre sønner med til marked i byen,
hvor de under farens kyndige opsyn stjæler fisk, kød og
vin. De fleste af byens borgere har ikke tid til at komme
til påskefrokost. Kun tre gæster dukker op: Fiskekonen,
slagetren og værtshusholderen, som de har bestjålet. Bo-
gen er på 44 sider og koster 99 kroner.
Siegfried Lenz er særlig kendt for sine romaner og no-

veller med mere alvorlige temaer fra den tyske historie og
nutidens Tyskland. Hans internationale gennembrud kom
med romanen Tysktime i 1968. Flere andre af hans værker
er oversat til dansk. 2006 udgav han romanen »Et minuts
stilhed«, der handler om gymnasieeleven Christian, der er
forelsket i sin engelsklærerinde Stella.
Hans bøger er oversat til 30 sprog og gennem sine

menneskeskildringer giver han omverdenen et mere nu-
anceret billede af det moderne Tyskland og tyskerne, end
det nazismen tegnede.
Lenz engagerede sig også i det nye Tyskland som flittig

debattør og var blandt andet en varm fortaler for Willy
Brandts østpolitik. Hans Christian Davidsen

hcd@fla.de

Koncert i Frederiksstad
FREDERIKSSTAD. Kulturhuset i den tid-
ligere syngagoge i Frederiksstad er den
24. februar rammen om en klaverkon-
cert med Leon Gurvitch, der stammer
fra Hviderusland. Han byder på et pro-
gram med klezmer og jazz.
Leon Gurvitch underviser på Johan-

nes-Brahms-Konservatorium i Ham-
borg og har komponeret filmmusik til
Oscar-vinderen »Death Game«. Gur-
vitsch har komponeret mere end 300 stykker musik. Kon-
certen begynder klokken 19.30. Entreen er 12 euro. (FlA)

Tre gange kabaret i Harreslev
HARRESLEV. »Verden er Goog-
le« hedder Ingo Börchers’ ny
kabaret, som man fredag den
23. marts, lørdag den 24.
marts og søndag den 25.
marts kan opleve i Ole Möhl i
Harreslev. Fredagsforestillin-
gen er allerede udsolgt, men
der er billetter til de to efter-
følgende forestillinger i for-
salg i boghandlen Hilary i
Harreslev. Forestillingerne fre-
dag og lørdag begynder klok-
ken 20, søndagsforestillingen
klokken 19.                      (FlA)

Malerier fra 40 år
HALEBØL. Kunstneren Inge Wilkens fra Holtsager (Holzac-
ker) ved Læk viser fra den 26. februar til den 22. marts
malerier fra de seneste 40 års aktive liv som maler. Det
sker med en udstilling i Galerie Lüth i Halebøl nord for
Husum. Senere på året viser Galerie Lüth udstillinger med
kunstnerne Kristin Grothe, Menno Fahl, Pauline Ullrich,
Otto Beckmann, Ken denning og Ulf Petermann. (FlA)

Klaveraften i Lyksborg
LYKSBORG. På søndag klokken 17 er der en klaveraften
med den japanske pianist Akihito Okuda. På koncertpro-
grammet er værker af Mozart, Beethoven, Debussy og
Ravel. Entreen er ti euro, For medlemmer af foreningen
Musikförderkreis Glücksburger Konzerte og studerende er
prisen seks euro. Børn har gratis adgang. (FlA)

Liederaften om døden
KIEL. I morgen aften klokken 20 er der i KulturForum i Ki-
el en liederaften med Julia Ribbeck, Christian Schulz og
David Wagner. På programmet er teksten af blandt andre
Rober Gernhardt, Rainer Maria Rilke, Konstantin Wecker,
Tori Amos og Herbert Grönemeyer. Alle tekster og sange
tager udgangspunkt i temaet døden. (FlA)

Ingo Börchers

Leon Gurvitc.

Anmeldelse. Hvor der
i Carl Th. Dreyers sid-
ste film »Gertrud«
konsekvent er af-
stand mellem perso-
nerne, er der på Lan-
destheater intimitet,
øjenkontakt og ulti-
mativ lidenskab i
Hjalmar Söderbergs
fantastiske drama.

RENDSBORG. De fleste dan-
skere kender nok bedst Hjal-
mar Söderbergs drama gen-
nem Carl Th. Dreyers sidste
film fra 1964. Det er lang tid
siden, forestillingen sidst er
sat op på et dansk teater -
hvilket nok kan undre al den
stund, at Henrik Ibsens natu-
ralistiske, men også stærkt
symbolistiske teater (heldig-
vis) med jævne mellemrum
dukker op på teatrenes reper-
toire.
Nu har Landestheater sat

forestillingen på programmet
- lige her i udkanten af det
skandinaviske kulturområde.
Alene valget af forestillingen
giver et pluspoint på karakter-
skalaen, for Söderbergs kvin-
dedrama om kærlighedens
blindgyder og rundkørsler er
en fantastisk tour de force
mellem kritisk humanisme og
rendyrket livslede. Og hvor
nøjagtig går grænsen nogle
gange?
Hjalmar Söderberg var en

god ven af Georg Brandes og
en del af den moderne littera-
turs gennembrud i Norden.
Han var samtidig med Freud.
For første gang snakkede
mennesker om underbevidst-
hed.
»Gertud« blev udgivet i

1906 og er fortællingen om
en kvinde (spillet af Maria
Steurich), der lever i et ægte-
skab blottet for lidenskab.
Hun er gift med karrierepoliti-
keren Gustav Kanning (spillet
af Reiner Schleberger). Hun vil
skilles for at leve sine erotiske
drømme ud med bohemen Er-
land Jansson (Manuel Jadue),
der dog ender med at svigte
hende.

Gabriel er en kvinde
I Walter Boehlichs tyske ver-
sion er figuren Gabriel blevet
til en Gabriela (spillet af Yev-
genia Korlov). Men dette
kønsskifte gør næppe vold på
Söderbergs positon i det hele
taget: Han var for ligestilling
mellem kønnene, afskyede kir-
kens hykleri og vendte sig
indædt mod nazisme og anti-
semitisme. Gabriel(a) er Ger-

truds gamle kærlighed, der al-
drig helt er kommet sig over,
at hun forlod hende (som i
originalversionen er »ham«).
Landestheaters opsætning

er moderat moderniseret - i
scenografi og personernes fri-
gjorte måde at tale på. Både i
en højere grad af voldsomhed
i stemmestyrke og en lidt me-
re aggressiv attitude end mere
traditonel naturalistisk teater,
som det blev skrevet og spillet
for 100 år siden. Alle referen-
cer til stykkets samtid er kap-
pet og godt for det, for tema-
et er tidløst. Som i Gertruds
berømte replik: »Jeg tror på
kødets lyst og sjælens ubode-
lige ensomhed«.
Hvor der i Carl Th. Dreyers

film konsekvent er afstand
mellem personerne, er der i
Reinhard Göbers instruktion
intimitet, øjenkontakt og ulti-

mativ lidenskab i replikkerne.
Nogle gange en næsten frygt -
indgydende desperation, som
køres op i tempo. Gertrud vil
elskes ekstremt. Ikke af lunkne
mænd. Eller i et fornuftsæg-
teskab. Dette var et større
brud på konformiteten og de
uskrevne regler før kvindefri-
gørelsen. I dag er det lettere
at tage sit gode tøj og skride.
Men hvorfor er der så allige-
vel så megen fornuft?

Stærkt besat
Arianne Salzbrunns scenografi
er lys, enkel og sætter skue -
spillet i centrum. Effekter som
imiteret regnvand (eller bru-
sebad?) og billedprojektioner
understøtter drama og bud-
skab, og da ministeropkaldet
kommer, flyver aviser gennem
luften og helt ud på de forre-
ste stolerækker i salen. Ved

premieren i Rendsborg satte
en herre sig sørme til at blad-
re Bild-Zeitung igennem, da
den havnede på hans skød.
På skuespillerfronten er

stykket stærkt besat med Finja
Helene Zander som den yngre
dame og Annett Kruschke
(kendt fra Tatort, Rote Rosen,
Soko Wiesmar, Landarzt og
flere andre tv-serier) som den
ulykkelige Fru Kanning.
Premieren fik et bragende

bifald. Der er masser af pas-
sion på scenen her.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Gertrud - af
Hjalmar Söderberg. Instruk-
tion: Reinhard Göber. Pre-
miere på Rendsborg Teater
fredag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Passion på scenen

Maria Steurich skifter kjole en del gange undervejs i rollen som »Gertrud«. Her er der masser af
knald på det røde. Atituden er ikke til at tage fejl af. I forgrunden er det Manuel Jadue som den
tiltrækkende boheme-komponist.
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FELSTED. Kunstneren Heike
Jacobsen udstiller på Felsted
Bibliotek. Udstillingen rummer
både maleri og porcelæn, og
kan besøges indtil torsdag den
29. marts i bibliotekets åb-
ningstid.
Heike Jacobsens porcelæns-

værker er inspireret af natu-
rens og især blomstervæksters
former. Hun har valgt porce-

læn, fordi det er et vidunder-
ligt materiale, med en helt
egen fascination, renhed og
skrøbelighed. Under opbyg-
ningen udforsker og afprøver
hun teknikkens muligheder og
grænser.
Heike Jacobsen har valgt

den hvide, matte glasur, ikke
blot som mål, men som en
unik mulighed for at kommu-

nikere en konkret, abstrakt
idé. Hun oplever, at farven
hvid skaber en fornemmelse
af ro og stilhed. 
Hendes malerier er fortrins-

vis inspireret af de landskaber,
som omgiver hende, især de-
res farver, udtryk og skiftende
årstider. (FlA)

Heike Jacobsen udstiller i Felsted
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