
Udstilling. Peter F. Piening
er en gammel kending på
Museumsberg. Nu er han
tilbage for fuld udblæs-
ning med kunst, som et-
hvert barn kan forstå. Og
det er det gode ved det.

FLENSBORG. Mange forbinder sikkert
det at gå på kunstmuseum med en
god portion andægtighed. Man må
ikke røre ved værkerne, og skulle
man finde på at lege med dem, ja så
kommer der fluks en kustode og iret-
tesætter én. Og forstår man overho-
vedet den moderne kunst?

Det sidste kan man svare ret klart
på, når det drejer sig om Peter F. 
Pienings objekter af træ. De kan for-
stås af alle. Børn som voksne, Kunst-
interesserede og knap så kunstinter-
esserede. Blot på forskellige niveauer.

Museumsberg i Flensborg viser
som forårsudstilling Pienings forun-
derlige verden af objekter i træ.
»Teils dieserhalb, teils außerdem« er
titlen på særudstillingen, og den er
hentet fra Wilhelm Buschs billedhi-
storie »Die fromme Helene«. Intet er
entydigt på udstillingen. Meget bli-
ver antydet. Og alt er til at gruble
over.

De store objekter kan man sætte
sig ind i. De er til at pille ved og i
nogle tilfælde endda til at skille ad.

Ingen kunstner, der tager sig selv
alvorligt, ville arbejde med en almin-
delig løvsav, men det er lige, hvad
Peter F. Piening gør. Og træet, ja det
er såmænd krydsfiner og trærester
fra en tømmerhandel. Og ligesom i
Wilhelm Buschs historier er der mas-
ser af humor og ironi i Peter F. 
Pienings kunst.

En gammel kending
Piening er en gammel kending på
Museumsberg. Hans futuristiske
»Volvox« og næsten naturalistiske
»Kiosk« har i årevis stået på museet.
For ni år siden viste museet en sær-
udstilling med hans værker, og nu er
en ny ladning kommet til. Piening er
nordfriser, stammer fra Breklum, blev
uddannet på kunsthåndværkerskolen
og universitetet i Mainz og bor i dag
i Ahrensberg ved Hamborg.

Ni store objekter er der med på
udstillingen foruden alt det på væg-
gene. Objekterne står på gulvet, og
man ikke blot kan sætte sig ind i
dem, man skal simpelthen derind -
hvis man da blot ejer en lille portion
nysgerrighed.

Citater og kommentarer
Så godt som alle hans værker er
krydret med citater og kommentarer,
drilske, kloge, udfordrende eller,
hvad man nu måtte mene om dem.
Der er lagt op til fri tolkning og ef-
tertanke.

»Den, der ikke har tabt noget i ho-
vedet, kan ikke finde noget«, står der

på værket »Paravent«.
»Der er to tragedier i

denne verden. Den ene
er, ikke at kunne få det,
man gerne vil have, og
den anden er at få det«,
lyder det et andet sted. 

»At formene sig for-
ståeligheden«, lyder et
citat af den tysksproge-
de forfatter Elias Canet-
ti, der havde så mange
nationaliteter i sig, at
han ikke kunne sige at
være noget som helst. Og netop det-
te citat siger en hel del om Pienings
kunst.

Det entydige
Sagt på en negativ måde, så lægger
han sig ikke fast på noget. Sagt på

en positiv måde, så er
der modsigelserne,
der sat op over for
hinanden, giver ind-
sigten.

Det entydige inter-
esserer ikke Piening,
og selv om hans vær-
ker fremstår som sag-
lige, så er de nærmere
pseudo-saglige.

På væggene hænger
et spektrum fra bema-
lede trærelieffer med

springende kaniner til et væld af ju-
do-stillinger hentet fra en lærebog.
Ioner, Anders And, John Lennon,
Franz Kafka, Elvis og Charlie Chaplin
står som farvemosaikker i objektet
»Laterne«, og i »Unterstand«, der
mest af alt minder om et læskur ved

et busstoppested, er der skrevet ting
og sager, der nok kan få en til at bli-
ve rød i hovedet - ligesom grafitti
ved et rigtigt busstoppested.

Museumsberg viser, at kunst ikke
behøver at være kedelig og uforståe-
lig.

Rundvisninger
Museumspædagog Nicola Kochhafen
tager børn over seks ture med på
rundvisninger på udstillingen. Den
første finder sted søndag den 28. fe-
bruar klokken 11.30. 

For de voksne er der traditionen
tro rundvisninger med kunsthistor-
ikere, der fortæller lidt om baggrun-
den for kunsten og om Peter F. Pie-
nings kunstneriske løbebane. Den
første finder sted torsdag den 18.
marts klokken 18 og ledes af Doro-

thee Bieske.
Søndag den 21. marts klokken

11.30 er der en »Kunstnersamtale«
med deltagelse af Peter F. Piening og
Dorothee Bieske.

»Teils dieserhalb, teils außerdem« -
udstilling med objekter af Peter F.
Piening på Museumsberg i Flens-
borg. Varer til den 24. maj.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Må gerne røres
Peter F. Piening: Som haren løber (2006).

Interiør i en af Peter F. Pienings objekter, som man kan sætte sig ind i. Denne har titlen »Lanterne«.

Ud af ren ordenssans (2008).

Interiør i værket »Rotunde«.

Umraculum (2004-2005).

Detalje fra »Paravent«.

Peter F. Piening.


