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Kunsthistorikeren
Dorothee Bieske har
tilrettelagt jugend-
stiludstillingen på
Museumsberg. (Fotos:
Povl Klavsen)

Udstilling. Jugendstilen er
atter efterspurgt efter at
have været dømt ude i
mange år. Museumsberg
viser en privat samling
med 200 eksempler på de
bugtede og asymmetriske
linjer.

FLENSBORG. Jugendstilen har
været igennem lidt af hvert, når vi
taler om kunsthåndværk. Stilen
fik lidt af en kickstart som et op-
gør mod den nogle gange alt for
overdådige historicisme.

Det var sidst i 1800-tallet.
Så kom Første Verdenskrig, og

da den var slut var jugendstilen
nærmest ilde set. I mange årtier
frem blev kunsthåndværk i ju-
gendstil anset som værende kitsch,
indtil man i 1970erne begyndte at
indse, at det ikke var så entydigt
endda.

Godt nok er der kitsch iblandt,
men det meste er kunsthåndværk
af høj karat, og i dag sælges ju-
gendstil til høje priser.

Museumsberg i Flensborg viser
de kommende måneder et sandt
overflødighedshorn med jugend-
stil. Man skal lidt op ad trappen i
Heinrich-Sauermann-Haus, hvor
den lille Studio-afdeling er fyldt
med »Jugendstildrømme«. Sådan
lyder titlen på udstillingen, der
består af 200 genstande udlånt af

samleren Giorgio Silzer. Her er
brugsgenstande af  tin, glas og ke-
ramik i de svingende, ornamentale
planteformer, der er karakteristisk
for jugendstilen.

Silzer er en berømt violinist, år-

gang 1920, og har blandt andet
været koncertmester i Deutsche
Oper i Berlin og optrådt med nav-
ne som Herbert von Karajan. På
sine mange koncertrejser har han
samlet kunsthåndværk i jugendstil
en masse. Og en brøkdel af dette
er at se på udstillingen, som Mu-
seumsberg har overtaget fra muse-
er i Aachen og Paderborn.

Kunsthistorikeren Dorothee 
Bieske har i modsætning til de tid-
ligere udstillinger lavet udstillin-
gen, så den er inddelt i materialer.

Mange navne
Samlingen giver et godt indblik i
jugendstilens udvikling fra 1885
til Første Verdenskrigs udbrud.
Den består af vaser, krukker, be-
stik, lysestager, fade, skulpturer,
karafler og glas fra Paris, Wien,
Sankt Petersborg, Nancy og Sèv-
res. Kunstnere som Peter Behrens
og Joseph Maria Olbrich siger må-
ske nogen noget. Henry van de Vel-
de og Carl Fabergé er måske kendt
for endnu flere.

Kært barn har mange navne. I
Frankrig hed stilen art nouveau, i
Storbritannien arts and crafts og i
Danmark skønvirke efter tids-
skriftet af samme navn. Også i
Tyskland var det et kunsttids-
skrift, der gav navn til den dekora-
tive stilart, nemlig bladet Die Ju-
gend, der udkom i München fra
1896.

Da jugendstilen hovedsageligt er
ornamental, optræder den mest

inden for kunstindustri, grafik og
illustrationer, men det var ambi-
tionen, at stilen skulle være sam-
lende for alle kunstarter. Den ny
stil skulle være et alternativ til de
billige og masseproducerede varer,
som industrialiseringen bragte
med sig, og målet var at få kunsten
gjort til en del af hverdagen gen-
nem brugsgenstande.

De bugtede og asymmetriske
linjer samt mangel på perspektiv
vidner om japansk indflydelse. Det
var i 1800-tallet, at Japan åbnede
sig over for Vesten og sugede til
sig. Men påvirkningen gik også
den anden vej på de verdensudstil-
linger, der var de store inspira-
tionskilder for jugendstilen.

Udstillingen på Museumsberg
gør sig ikke for at være repræsen-
tativ for jugendstilen. Det er et til-
fældigt udvalg blevet til ud fra
samlerens subjektive kriterier.
Derfor er der også en overvægt af
glas fra især Frankrig og Böhmen.

Jugendstilträume - udstilling på
Museumsberg i Flensborg.Varer
til den 13. juli.

Hans Christian Davidsen

Drømme og ornamenter
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Ensemble 
med sopran
TØNDER. Esbjerg Ensem-
ble kommer tirsdag den 27.
maj på besøg hos Tønder-
egnens Musikforening
sammen med sopran Else
Torp. Koncerten foregår i
Pumpehuset og begynder
klokken 19.30.

På programmet er Mo-
zarts Kvartet for obo og
strygere, Pablo Ortiz’ Kon-
cert for marimba og stryge-
re, tre Shakespeare-sange
af Stravinskij samt William
Waltons Facade. Dirigent
er Paul Hilier. (FlA)

Underholdning  
i Møgeltønder
MØGELTØNDER. En stri-
be af Danmarks førende
kunstnere optræder lørdag
den 15. juni på Schacken-
borg Gods sammen med
Sønderjyllands Symfonior-
kester. På scenen kommer
Preben Kristensen fra Li-
nie 3 og de internationale
operastjerner Susanne El-
mark og Gert Henning-
Jensen samt skuespilleren
og sangeren Thomas Ambt
Kofoed.

Under ledelse af dirigent
Peter Ettrup Larsen vil de
sammen med symfoniorke-
stret præsentere et stort
underholdningsprogram
med populære melodier og
sange fra musicaler, opera-
er og operetter. Koncerten
begynder klokken 14 og ar-
rangeres af GuldhornKo-
miteen i samarbejde med
Tønder Kommune, Tønder
Turistbureau og Schacken-
borg Gods. (FlA)

Koncertaflysning
i Roxy
FLENSBORG. Paul Bot-
ter’s Elephant har aflyst
den planlagte koncert i Ro-
xy Concerts i Rude den 14.
november. Bandet går i
pladestudiet i oktober og
november.

Den 19. december er The
Beatles Tribute Show til
gengæld på programmet i
Roxy. Den 11. august er der
koncert med hardcore-ban-
det Madball Live. Billetsal-
get er begyndt på blandt
andet www.kartenhaus.de

(FlA)

Debutudstilling
på Harniskai
FLENSBORG. Galerie-
und Werkstattgemeinschaft
Hafenwerk  på Harniskai i
Flensborg viser til den 13.
juni en udstilling med
kunstneren Philip
Drenckhahn. Ved siden af
billeder, naturalistiske som
abstrakte, vises skulpturer
og videokunst. Det er Phi-
lip Drenckhahns debutud-
stilling, og den  kan ses fre-
dage og mandage fra klok-
ken 10 til 16. (FlA)

Madball Live. (Foto: FlA)

Hæder. Sydbank stifter ny musikpris
for 350.000 kroner til klassiske mu-
siktalenter fra hele Danmark. En bro
mellem musik - og erhvervsliv, mener
orkesterchef.

KØBENHAVN. Klassisk musik og bankverde-
nen svinger godt sammen. Det mener Sydbank,
som nu skyder nu 350.000 kroner i en ny klas-
sisk musikpris for at skrue op for sit image som
en »bank med musik i«.

- Vi vil gerne profilere os på, at vi er en bank
med musik i. At vi ikke er så stive i det, som
man forventer af banker, siger kommunika-
tionschef i Sydbank, Eva Sand.

Samtidig med at Sydbank støver sit image af,
sætter banken spotlys på klassisk musik og
pris på de klassiske musiktalenter fra de fem
symfoniorkestre i landet.

- Landsdelsorkestrene er måske lidt oversete.
Men klassisk musik er noget for os alle, og så-
dan ser vi det også. Prisen kan måske være
med til at åbne folks øjne for det, siger Eva

Sand. Hun forklarer, at Sydbank har valgt net-
op symfoniorkestrene, fordi profilen passer til
Sydbanks model - landsdækkende, men med en
lokal og regional forankring.

Sydbanks Musikpris er også et mere generelt
tegn på, at erhvervslivet sagtens kan spille
sammen med den klassiske musikgenre, mener
orkesterchef Claus Skjold Larsen fra Sønder-
jyllands Symfoniorkester.

- Der er en signalværdi i det for erhvervsli-
vet, som gerne vil forbindes med noget positivt
og gøre det attraktivt at være borger i yderom-
råderne. Musikkens pointer har noget arkety-
pisk over sig, som kan række ind i virksomhe-
dernes verden. Der er nye alliancer i støbeske-
en, spår orkesterchefen.

Han fortæller, at det er en længe ventet reak-
tion fra erhvervslivet. Sønderjyllands Symfo-
niorkester har kæmpet for eksistensen gennem
mange år, men har nu opnået en accept og en
stigende interesse fra publikum. Og nu er målet
at blive et større orkester - måske med en hjæl-
pende hånd fra Sydbank.

- Vi synes, det er en spændende udvikling.
Når Sydbank går ind og siger, at banken gerne

vil forbindes med musikken, så er det et signal
om, at interessen for klassisk musik vokser, si-
ger Claus Skjold Larsen.

Første prisuddeling i september
Sydbank vil overrække musikprisen årligt til et
musiktalent med fra hver af Danmarks fem
symfoniorkestre. Det betyder, at prisen både
kan gå til en musiker, som har gjort noget sær-
ligt for musikken, det sociale i orkestret eller
vist et særligt initiativ.

Vinderne modtager hver 50.000 kroner fra
SydbankFonden. En af vinderne får en lands-
dækkende pris oveni på 100.000 kroner. Den
første uddeling til Sjællands Symfoniorkester
finder sted den 26. september i Tivolis Koncert-
sal, mens de øvrige landsdelsorkestre i Sønder-
jylland, Århus, Aalborg og Odense følger sene-
re på året.

SydbankFonden har tidligere doneret penge-
summer til alt fra spejdere til skakturneringer.
Men det er første gang, at Sydbank uddeler en
pris i den størrelsesorden over en længere pe-
riode. Prisen er en af de største, en bank har
stiftet i Danmark. /ritzau/

Sydbank skruer op for den klassiske musik

Jugendstilen var imod historicis-
men og dens efterligninger. Stilen
ville forene arkitektur og dekorativ
kunst og dekoration er baseret på
slyngede, stiliserede, dekorative
stregmønstre.


