
Udstillinger. Gottorp
Slot kan i juli præ-
sentere en af Tysk-
lands betydeligste
samlinger af kunst
fra det 20. århundre-
de: K 20 der kommer
fra kunstmetropolen
Düsseldorf.

SLESVIG. Tysklands nationale
kunstmuseum ligger i Berlin.
Men skal der udnævnes et an-
det, der kan gøre hovedstadens
museum rangen stridig, er det
Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen i Düsseldorf.

Mens der i Danmark stort set
kun er København som interna-
tional kunstmetropol, kan det
store naboland mod syd byde
på mange metropoler. Og Düs-
seldorf er en af de hel store -
ikke mindst, når det gælder
kunst fra det 20. århundrede.
Det skyldes blandt andre store
kunstnere som Joseph Beuys og
Jörg Immendorf, der huserede i
byen. Det er på Düsseldorfs
kunstakademi, den moderne
kunst spirer, og kunstmuseet
huser en af de mest betydelige
samlinger af moderne kunst. K
20 hedder den. Og den får
Schleswig-Holsteinische Lan-
desmuseen fornøjelsen af at
kunne prale med i den kom-
mende sæson. 

Ombygning
Fra den 19. juli til den 25. okto-
ber kan museet på Gottorp Slot
vise godt 60 mesterværker fra
samlingen. I kataloget kommer
til at figurere navne som Paul
Klee, Pablo Picasso, Eduard
Beaucamp, René Magrittes og
Max Ernst.

Det enestående lån af disse
billeder er ikke blot kommet i
stand ved hjælp af tætte kon-
takter til Kunstsammlungs chef,
Pia Müller-Tamm. Det lettede
også sagernes gang, at kunst-
museet i Düsseldorf er ved at
blive gennemrenoveret og der-
for gerne vil udlåne billeder for
at få lettet trykket på depoter
og udstillingssale.

Pia Müller-Tamm understre-
ger, at samlingen ikke er op-
bygget efter perioder. Det er
udelukkende kvaliteten, der
spiller en rolle, hver gang
kunstsamlingen skal forøges.

- Alligevel giver udstillingen

gæsterne et let og godt indblik
i udviklingen på den internatio-
nale kunstscene op igennem
det 20. århundrede, sagde Pia
Müller-Tamm, da hun i denne
uge gæstede Gottorp Slot for at
tage udstillingsfaciliteterne i
øjesyn.

Udstillingen bliver vist i den
gamle ridehal ved slottet.

Udlån til Brücke
Museum
Sæsonens første store udstil-
lingsåbning bliver den 22. fe-
bruar,  når den franske kunstner
Niki de Saint Phalle (1930-
2002) for første gang præsen-
teres for et publikum i Slesvig-
Holsten.

Gottorp Slot kvitterer for de
store lån af ekspressionistisk
kunst, som museet igennem de
seneste år har fået fra Brücke
Museum i Berlin. Det sker, når
Slesvig-museet til sommer låner
den moderne Rolf Horn-sam-
ling ud til Berlin-museet. Sam-
lingen er opkaldt efter den af-
døde private samler Rolf Horn

og tæller værker af blandt an-
dre Emil Nolde, Ernst Barlach,
Käthe Kollwitz og Alexej Jaw-
lensky.

»Fixsterne« bliver titlen på en
udstilling med værker på papir
som Gottorp Slot åbner den 1.
juni. Det er kunstværker, der er
blevet til i en periode på 100 år
fra Menzel til Polke - værker,
der stammer fra en privatsam-
ling, som endnu aldrig har væ-
ret vist offentligt.

Genåbning
Endelig genåbnes udstillingen
med malerier fra 19. århundre-
de i de tre slotsrum, der er op-
kaldt efter epoken. Det sker dog
i en helt ny sammensætning.
Og fra den 10. maj præsenterer
museet egne værker fra kunst-
fondene med malerier af Georg
Tappert, Friedrich Karl Gotsch
og Paul Wunderlich i Korsstal-
den. I Kloster Cismar, museets
afdeling i Holsten, vises fra den
3. maj en særudstilling med
Horst Janssen.

Vikingemuseet Haithabu -
der også hører under Landes-
museen - præsenterer den 10.
maj en arkæologisk udstilling
med fund fra Letland spænden-
de fra jernalderen til år nul.

Gottorp Slot satte i 2008 be-
søgsrekord med over 550.000
gæster, hvilket hang sammen
med den store haveudstilling,
Landesgartenschau, i Slesvig. I
2007 var antallet af besøgende
på 320.000. Det leje regner mu-
seumsdirektør Herwig Gu-
ratzsch at nå tilbage på i 2009.

Han oplyser samtidig, at HSH
Nordbank - en af museernes
største private sponsorer - net-
op har forlænget kontrakten, så
samarbejdet kan fortsætte på
det nuværende niveau - trods
finanskrise.

- Det kan gå op og ned, men
vi er meget optimistiske, siger
Herwig Guratzsch.

Hans Christian Davidsen
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Anmeldelse. Sønderjyllands Sym-
foniorkester gæstede Flensborg
med et spændende russisk pro-
gram. Hornisten Jeppe Skovgaard
Rasmussen spillede teknisk og
musikalsk virkelig godt, og or-
kester og dirigent Marcello Mot-
tadelli leverede Tjajkovskijs første
symfoni med gnist og energi.

FLENSBORG. Det tyske Hus i Flensborg var gen-
nemsnitligt pænt besøgt denne blæsende torsdag
aften. Sønderjyderne havde valgt et rent russisk
program med tre vidt forskellige værker.  Fælles-
nævnerne fandtes i de nyere komponisters tydeli-
ge bånd til tidligere store komponister som Tjaj-

kovskij og Glinka. Orkesteret ind-
ledte med Sjostakovitj’ festivalou-
verture, som sender tankerne til-
bage til tiden med de store fejrin-
ger af oktoberrevolutionen. Ouverturen blev spil-
let med god energi og med fin indlevelse i de fyl-
dige passager.

Programmet holdt sig i næste punkt ved musik
fra 1950erne; Reinhold Gliéres hornkoncert. Som
det fremgik af programnoterne, er Gliére en sjæl-
dent spillet komponist i danske koncertsale. Dette
er nok ikke uden grund.

Da der ikke findes mange værker for horn-
solister, er det dog kun naturligt at lade et talent
som Jeppe Skovgaard Rasmussen prøve kræfter
med værket. – Rasmussen fremførte koncerten
med flot teknik, og de mange smukke og melodi-
ske fraser blev leveret med fin musikalsk indfø-
ling. Værket er en »lækkerbisken« at lytte til –
men desværre heller ikke så meget mere! Af et

værk komponeret i 1951 må
man forvente andet end blot
en klassisitisk/romantisk ram-
me med et »lækkert« indhold.

Hos en samtidig russisk komponist som Stravinskij
finder man også musik i »gamle« former og ram-
mer, men altid med et specielt og originalt ind-
hold. Gliére mangler ligesom en ide med at an-
vende disse former, og så bliver musikken kun til
en pæn Tjajkovskij-kopi.

Den ægte vare
Efter pausen fik man så den ægte vare, Tjajkov-
skijs første symfoni. Og Mottadelli og Sønderjyl-
lands Symfoniorkester blev bedre og bedre for
hver sats. 

Den store, gamle russer har blandt andet sin
styrke i en gennemført brug af alle orkesterets
klangmuligheder. Man hører et tema i strygerne,
og finder det skønt, derefter bliver det samme te-

ma leveret af træblæserne, og nu bliver man helt
blød i knæen. Denne kunnen viser Tjajkovskij især
i symfoniens fjerde sats. Temaerne bearbejdes ka-
nonagtigt, og sendes rundt i de forskellige instru-
mentgrupper. Orkesteret grupper spillede flot op
til hinanden, og fik velfortjent stort bifald. 

Den ofte forekommende praksis, at orkesterets
egne medlemmer fungerer som solister, virker bå-
de tiltalende og naturligt, når man har et stort og
talentfuldt potentiale blandt egne musikere.

Sønderjyllands Symfoniorkester, dirigent: Mar-
cello Mottadelli, solist: Jeppe Skovgaard Ras-
mussen, Det Tyske Hus, Flensborg, torsdag af-
ten. Arrangør: Sydslesvigsk Forening.

Rigmor Eybye

Russisk musik med gnist og energi

Årets udstillingsprogram blev
præsenteret i den fornemme
Plön-sal på Gottorp Slot. 
(Fotos: Hans Christian 
Davidsen)

- K 20 samlingen er ikke op-
bygget efter perioder, men efter
kvalitet, siger Pia Müller-Tamm,
der er chef for Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, en af de

vigtigste i Tyskland. 

Herwig Guratzsch glæder sig
over en ny kontrakt med den
private sponsor HSH Nordbank.

Mesterværker fra
Picasso til Klee


