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Det kunne være Mickey Mouses skrivebord. Kun størrelsen ville ikke passe. Bernhard Duthoys kolos er 3,5 meter bredt. Materialerne er amerikansk elmetræ, valnøddetræ, metal og
poppel. (Fotos: Museumsberg)

»Roter Tisch« af René J. Goffin.»Zerstreute Betrachtungen« af
Volker Tiemann.

»Fallende Etagere« af Bernhard Duthoy.

Udstilling. Museumsberg
i Flensborg viser en skæv
udstilling med kunst og
design i unikat-møbler.

FLENSBORG. Museumsberg i
Flensborg råder over Tysklands
største møbelsamling målt i an-
tallet af møbelstykker - og til-
med også over det ældste møbel
overhovedet, et skab fra Kejtum
Kirke fra det 12. århundrede.

Den slesvig-holstenske desig-
ner og kunstner Wenzel Hablik
fylder også godt i samlingen, der
tæller mere end 1000 møbler.

Derfor er det måske på høje
tid, at den næste særudstilling i
Hans-Christiansen-Haus kom-
mer til at handle om møbler. Ud-
stillingen har fået den dobbelt-
tydige titel »Vermöbelt«, der
hentyder til møblerne, men sam-
tidig betyder at uddele øretøver.

Tyvekoster
Den skæve titel passer til de
skæve indslag, der bydes på gen-
nem udstillingen. For det er ikke
stole og borde fra den borgerlige
dagligstue, dman kan se her.

Kunstneren Stiletto - hvis bor-
gerlige navn er Frank Schreiner
- har eksempelvis stjålet 14 ind-
købsvogne fra et supermarked i
Berlin og lavet dem om til stole.

En af dem tilhører Egernfør-
de-galleristen og kunstsamleren
Norbert Weber, der har lånt flere
af de udstillede møbler ud til
Museumsberg.

»Consumer’s Rest« hedder
møblet lavet i 1980erne, da Sti-
letto var en del af punkscenen i
Berlin og evigt reagerende på
forbrugersamfundets fiksering
på mærkevarer.

Runde linjer
Udstillingens hjerte er en kolos
af et skrivebord skabt af den
belgiske designer Bernhard Du-
thoy.

Både tegneserielæsere og ken-
dere af kunstneren Henry van de
Veldes bløde, runde linjer vil
spærre øjnene op ved synet af
skrivebordet, der har noget ju-
gendstil over sig - og også lidt
Mickey Mouse. Bordet stammer

ligesom andre af møblerne fra
samleren Heinz-Günter Maen-
nigs store lager af møbler.

To af Slesvig-Holstens mest
fremtrædende nutidskunstnere
er Volker Tiemann og René J.
Goffin  - den ene er billedhug-

ger, den anden maler - og deres
baggrund går igen i deres mø-
belkunst.

Volker Tiemann har bygget
hverdagsgenstande ind i møbler-
ne og kombineret dem med fint
snittede og farvelagte figurer

som den gestikulerende mand i
»Zerstreute Betrachtungen«. Og
René J. Goffin spiller med ab-
strakte former og forskellige
strukturerede overflader - et
konstruktivistisk maleri har han
eksempelvis omsat i et tre-di-

mensionelt værk.
Det ville være en skam ikke at

nævne Jochen Kirschstein, der
har bejdset sine fyrretræstole i
mørke toner og givet dem for-
mer, der nogle steder minder om
afrikanske høvdingestole.

Udstillingen viser, at møbler
også kan være kunst. Det meste
af udstillingen består af unika-
ter og er dermed en kontrast til
masseproduktionens klicheer.

Museumsberg i Flensborg:
»Vermöbelt« - en udstilling
om møbler i kunst og design.
Åbnes i morgen og varer til
den 1. juli.

Hans Chr. Davidsen

Morsomme møbler på Museumsberg

Bordlampen »Anturie« af Andreas
Uecker.

Supermarkedet Lidl har ufrivilligt sponsoreret denne stol. Stiletto, der på sin selvangi-
velse er nødt til at skrive Frank Schreiner, har stjålet 14 indkøbsvogne og lavet stole ud
af dem. Ejeren Norbert Weber fra Egernførde bruger også denne model til at sidde på i sin
privatbolig.

[ F a k t a ]
• Der er udsendt et ka-
talog i forbindelse med
udstillingen »Vermö-
belt«. Prisen er 9,90 eu-
ro.

• Det er muligt at møde
to af kunstnerne, der
har bidraget til udstil-
lingen. På tirsdag klok-
ken 19 indbyder Mu-
seumsberg til en »kunst-
nersamtale« med René J.
Goffin, og tirsdag den
26. juni samme tids-
punkt kommer Volker
Tiemann.

• Der arrangeres regel-
mæssige rundvisninger
under ledelse af kunst-
historikere. Den første
rundvisning finder sted
søndag den 10. juni
klokken 11.30.

• Mag.art. Nicola Koch-
hafen tilbyder work-
shops for skoleelever.
Det ene værksted hen-
vender sig til elever fra
1. til 6. klasse og det an-
det til elever fra 5. til
13. klasse.


