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Stregens mand i Flensborg
Udstilling. Museumsberg
i Flensborg viser en retro-
spektiv udstilling med
Rüdiger Paulis billeder.
Som menneske gik han
ikke af vejen for et skæn-
deri. Hans billeder var
fyldt med humor og ironi.

FLENSBORG. I november 2001
faldt Flensborg-kunstneren
Rüdiger Pauli død om under en
joggingtur. I 66 år havde han ind-
til da levet af ironisk kunst og af
strid med andre mennesker. Det
medgiver selv gode venner af
ham. Han skulle have sin re-
gelmæssige dosis af skænderi, li-
gesom andre, der skal have deres

kaffe for at kunne komme igen-
nem dagen.

Museumsberg i Flensborg
åbnede i weekenden en retro-
spektiv udstilling med Rüdiger
Paulis værker - en udstilling,
som kunstinteresserede i Flens-
borg mente, skulle komme på et
eller andet tidspunkt.

Samtidig med udstillingen ud-
sender Rüdiger Paulis ven gen-
nem mange år, Christoph Wie-
gand, og museumsdirektør Ulrich
Schulte-Wülwer bogen »Mensch
Pauli« - en mosaik med breve,
fortællinger, små biografier og
farvetryk af kunstnerens tegning
og grafik.

Streger i smug
Rüdiger Pauli var netop ikke ma-
ler, men fortrinsvis tegner - og

gerne meget ironisk. Hans ynd-
lingstema var strandbilleder, hu-
moristiske betragtninger af livet
på stranden en rigtig varm som-
merdag.

Han trak blyanstreger i smug,
og humoren forsvandt, hvis no-
gen fik øje på, hvad det var, han
var i gang. med. Rüdiger Pauli
hadede at blive kigget over skul-
deren.

Flensborg-kunstneren havde
en stærk hang til forfald, kaos og
perspektiver af sammenbrud.
Denne hang ses både i billeder
fra Berlin med de store ar fra An-
den Verdenskrig, i serier fra Syd-
østasiens metropoler og fra ned-
rivningen af gamle bygninger i
Flensborg, for eksempel Colos-
seum.

Ruiner var for Rüdiger Pauli et

billede på forfaldet, og bag de
revnede mure gemmer sig et ind-
viklet spil af akser i alle retnin-
ger, bizarre former og mørke
fragmenter af rum.

På rejse
Rüdiger Pauli blev uddannet på
kunstakademiet i Hamborg - li-
gesom to andre ligesindede af
Slesvig-Holstens store kunstnere,
Horst Janssen og Ekkehardt Thi-
eme.

Rüdiger Pauli stammede oprin-
deligt fra Pommern, men kom i
1945 til Hamborg som flygtning.
Familien slog sig først ned i
Lübeck, og Rüdiger Paulis for-
bindelse til Flensborg kom i slut-
ningen af 1960erne. Først besøgte
han kunstneren Gunther Fritz i
Harreslev, og siden fik han en

stilling som kunstlærer i Flens-
borg. Han slog sig ned i Ves lidt
vest for Flensborg og drog fra
midten af 1980erne på talrige
studierejser til blandt andet Kre-
ta, Mallorca, Italien og Sydøsta-
sien.

Bogen »Mensch Pauli« er ud-
kommet på Verlagsgruppe
Husum og koster 14,95 euro. Den
er udsendt af Kunstverein Flens-
burg og indeholder bidrag af de
mennesker, der kom tæt på men-
nesket Rüdiger Pauli.

Museumsberg Flensburg:
Rüdiger Pauli 1935-2001 - Re-
trospektive. Varer til den 1. ju-
ni.

Hans Chr. Davidsen

Rüdiger Pauli i fint selskab med andre skæggede mænd i
bogen »Mensch Pauli«. Øverst fra venstre er det Casper
David Friedrich, en marmorskulptur fra Zeustemplet i
Olympia, Rembrandt og nederst til højre den afdøde
Flensborg-maler.

»Strandszene mit Gunthers Schiff«, akvarel, 1979 36 x 36,5 centimeter.

Samler
og maler
FLENSBORG. Plakatsam-
leren Hans Harald Dierck-
sen mødtes med maleren
Hans Voigt Steffensen, da
de sammen åbnede den ny
udstilling »Glæde og san-
selighed« på Aktivitetshu-
set i Flensborg. Her vises
Hans Harald Diercksens
samling af Voigt Stef-
fensen-plakater til og med
den 15. juni. På væggene
er især plakater med refe-
rence til ballettens og dan-
sens verden.

(Foto: Povl Klavsen)

Sjældent instrument
FLENSBORG. Zymbal er et sjældent, men ældgam-
melt musikinstrument. Det har en klangkrop med
18 strenge, og lyden frembringes ved hjælp af peda-
ler og stave. Instrumentet bruges hovedsageligt i
slaviske lande og af ungarske sigøjnerkapeller.

I morgen arrangerer Musikschule Flensburg en
koncert med solisten Katerina Zlatnikova, der spil-
ler på zymbal. Det foregår i Haus Sophiesminde i
Aabenraagade klokken 17. (FlA)

Punkrock i Volksbad
FLENSBORG. Volksbad får punkrock fra England.
På onsdag klokken 20.30 har kulturhuset på Skib-
broen i Flensborg koncert med Sounds fra England
og Zack Hanoi fra Flensborg som opvarmnings-
band. Skærtorsdag den 17. april spiller Deichkind
fra Hamborg hiphop. Denne koncert begynder klok-
ken 19. (FlA)


