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Udstilling. Kunstneren Re-
né J Goffin er første kunst-
ner i en række af fælles ud-
stillinger, som Museums-
berg i Flensborg præsente-
rer sammen med Museum
Sønderjylland i Tønder.

FLENSBORG. Museumsberg i Flensborg
og Museum Sønderjylland i Tønder åb-
ner i morgen den første fælles græn-
seoverskridende kunstudstilling. Det
bliver med den tyske kunstner René J
Goffin, hvis værker man kan se på
Museumsberg frem til den 12. februar.
I begyndelsen af januar åbner kunst-
museet i Tønder så en udstilling med
hovedvægt på Goffins nyere værker, så
de to udstillinger overlapper hinanden
med seks uger.
Udstillingerne får støtte fra EUs In-

terregprojekt 4A Kulturdialog, og iføl-
ge museumsdirektør Michael Fuhr fra
Museumsberg skal lignende udstillin-
ger vises med to års intervaller. Valget
af René J Goffin er ikke tilfældigt. Han
har siden 1980erne haft en tæt til-

knytning til dansk kunst . Sammen
med gruppen »Ny Abstraktion« har
han haft udstillinger i Kunstmuseet
Herning og på Charlottenborg i Kø-
benhavn. Kunstnergruppen »Ny Ab-
straktion« blev dengang skabt ud fra
en fælles interesse for at skabe et ab-
strakt-dynamisk billedrum i maleriet
og ønsket om at inddrage maleriet i
abstrakte ruminstallationer.

Ingen enkle sandheder
René J Goffin bor i Kiel og har rødder i
maletraditionerne i sin fødeby Düssel-
dorf, hvor han studerede på kunstaka-
demiet fra 1976 til 1979. Hans billeder
er et kompleks samspil af farver, der
flyder ind i hinanden og ofte fremstår
som fortættede farveflader. Rene J
Goffin udforsker farvemaleriets mulig-
heder, og selv om billederne er lukkede
systemer, er de uden grænser.
Der findes ingen enkle sandheder i

verden - heller ikke i maleriet. Verden
er i virkeligheden som et væveri, siger
René J Goffin, der også beskæftiger sig
med indonesisk vævekunst.
Udstillingen på Museumsberg er en

samling af malerier, monotypier og
tavler med blandingsteknik, der er ble-
vet til inden for de seneste ti år. »Tæt-
te billeder« er overskriften på udstillin-
gen, hvor billederne spreder uro. Alt

flyder og er i gang. Ét sted på udstil-
lingen vises dog en filmstrimmel, hvor
en mand, der vender sig om, fryser
fast til et still-billede.

Monotypier med energi
René J Goffins monotypier er trykt hos
galleriejer og trykker Norbert Weber i
Egernførde. Modsat den øvrige grafi-
ske kunst kan monotypien kun trykkes
i et eksemplar. På en metalplade males
billedet direkte med trykfarverne, og
pladen trykkes i derefter i en kobber-
trykspresse.
Monotypierne er lavet på en under-

grund, der ikke suger, og da farven ik-
ke er blevet siddende på papiret, har
den let kunnet påvirkes bagefter. Re-
sultatet er en farvetæthed og en
transparens, og monotypiens typiske
egenskab, energien, er slående.
I hans blandingstavler indlejres ef-

terladte rester fra virkelighedens ver-
den i en ny verden af farver, former og
komposition. Billedforlæggene fra den
virkelige verden er blevet udsat for
manipulation. De tages ud af sammen-
hængen, forvrides, spejles, fordrejes og
forfalskes.
Billeder i billedet anskueliggør de

abstrakte arbejdsprocesser og bidrager
med en smule jordforbindelse til det
ellers meget metafysiske. Man bliver

fristet, farer vild, og ting forsvinder,
når man betragter disse tavler i udstil-
lingens sidste rum.

Busservice til Tønder
Der er udsendt et katalog til forestil-
lingen. »Skidt og forestilling« hedder
kataloget, der er på dansk, tysk og en-
gelsk og er udkommet på Salon Verlag
i Köln.
Der er officiel åbning af udstillingen

på Museumsberg i morgen klokken 11.
I de seks uger, udstillingerne i Flens-

borg og Tønder vises på samme tid, til-
byder de to museer fordelagtig
shuttle-busservice mellem museerne.
Man kan høre mere om dette ved hen-
vendelse til Museumsberg.
Torsdag den 15. december og tors-

dag den 22. december klokken 18 ar-
rangeres rundvisninger på udstillingen,
og flere rundvisninger følger efter i
2012.

»Dichte Bileder. Malen«. Udstilling
med René J Goffin på Museumsberg
i Flensborg 11. december til 12. fe-
bruar 2012.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Kunstfonden i Søn-
derborg vil med et
nyt kunstværk mar-
kere et historisk ridt
ved Alssund i 1600-
tallet.

SØNDERBORG. Formanden for
Kunstfonden i Sønderborg
Kommune, tidligere borgme-
ster A. P. Hansen, vil kontakte

den polske ambassade
for at drøfte en ide
om et nyt kunstværk i
vandet ud for Verdens
Ende, hvor polske
tropper for 353 år si-
den red over Alssund
for at fordrive sven-
skerne, som havde be-
sat Als.
Det oplyser A. P.

Hansen til Sønderborg LokalTV
i en udsendelse i næste uge.
Den 14. december er årsda-

gen for den polske indsats i
1658, og i Sønderborg LokalTV

fortæller museums-
inspektør Inge Adri-
ansen fra Sønder-
borg Slot, hvorfor
krigshandlingen
blev så berømt, at
Sønderborg er udø-
deliggjort i den pol-
ske nationalsangs
tredje vers med or-
dene: Som Czar-

niecki i tider tunge, under
svenskernes belejring vendte
over havet hjemad for sit
fædreland at frelse. 
Den polske hærfører Stefan

Czarniecki viste stor dristig-
hed ved at lade hestene
svømme gennem det iskolde
vand over en strækning på
300-400 meter. 

Vises i kommende uge
A. P. Hansen har flere ideer til,
hvordan et kunstværk i van-
det kan supplere den minde-
plade, som for tre år siden
blev sat op ved Verdens Ende
for at fortælle om krigshand-
lingen, som den danske Kong
Frederik III anmodede om.
Sønderborg LokalTV kan ses af

alle, som er medlem af den
overordnede antenneforening.
Det drejer sig om 13.500 hus-
stande i Sønderborg, Broager,
Egernsund, Dybbøl, Nybøl, Ve-
ster Sottrup, Hørup/Høruphav
og Guderup. Udsendelsen med
A. P. Hansen og historikeren
Inge Adriansen kan ses klok-
ken 15, 17, 19, 21 og 23 hver
aften i den kommende uge.

(FlA)

Drøfter kunstværk med den polske ambassade

A.P. Hansen.
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KIEL. Den fattige lav-
adelsmand Don Quixote
har forlæst sig på rid-
derromanerne og dra-
ger derfor ud på sin
gamle krikke Rosinante
for at øve ridderbedrif-
ter i samtidens virkelige
Spanien. Hans væbner
og modsætning er San-
cho Panza, der følger
ham på sit æsel.
Som sin udkårne hyl-

der Don Quixote en al-
drig tilstedeværende
mandhaftig bondetøs
under navnet Dulcinea.
Dahan tager realiteter-
ne for romantiske figu-
rer, får han slemme
knubs, blandt andet af
de vindmøller, han an-
griber som onde kæm-
per.
Den 20. marts 2012

vises Miguel de Cervan-
tes’ klassiker på origi-
nalsproget spansk i Kiel
Teater.  Der er tale om
et  gæstespil med span-
ske skuespillere. Fore-
stillingen begynder
klokken 20. Yderligere
informationer om bil-
letsalg fås på adg-euro-
pe.com. (FlA)

David
Copperfield 
på engelsk
KIEL. David Copperfield
er en roman skrevet af
Charles Dickens, der
blev udgivet i 1850.
Bogen bliver ofte be-

tragtet som en form for
selvbiografi af Dickens,
da den har mange lig-
heder med Dickens eget
liv.
Historien er baseret på
livet om David Copper-
field fra barndom til
modenhed. David bliver
født i England omkring
1810.
Hans far dør før han

bliver født, og omtrent
syv år senere gifter Da-
vids mor sig med
Murdstone. David kan
ikke lide sin stedfar og
har tilsvarende følelser
overfor Murdstones sø-
ster, Jane, som flytter
ind hos dem senere.
Murdstone prygler

David fordi han har
problemer med skolear-
bejdet. Under pryglin-
gen bider David ham i
hånden, og bliver sendt
til en kostskole, Salem,
med en hensynsløs rek-
tor, ved navn Creakle.
Her bliver han ven med
James Steerforth og
Tommy Traddles.
Den 6. marts 2012 er

der mulighed for at se
David Copperfield som
teaterforestilling i Kiel.
Det sker på original-
sproget engelsk i Kiel
teater, hvor TNT Theatre
fra Storbritannien er på
gæstespil. Forestillingen
begynder klokken 20.
Yderligere informatio-
ner om billetsalg fås på
adg-europe.com. (FlA)

Don
Quijote på
spansk


