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Anete Meleces animerede collage-billeder.Maija Kursevas objekt med video og billed i baggrunden.

Udstilling. En grup-
pe unge eksperimen-
terende kunstnere
fra Letland har ind-
taget Museumsberg i
Flensborg. De har
nemlig ikke de bed-
ste vilkår hjemme i
Riga, hvor det pro-
vinsielle maleri til
gengæld går som
varmt brød.

FLENSBORG. I 1988 - lige
før jerntæppets fald - blev
der i Berlin vist en udstil-
ling med lettisk avantgar-
dekunst. I de mellemlig-
gende 20 år har der ikke
været en eneste museums-
udstilling på tysk jord med
lettisk kunst. Nu viser Mu-
seumsberg i Flensborg en
ny særudstilling, »Time
Will Show«, hvor en ny ge-
neration af unge lettiske
kunstnere er landet efter
det store opbrud i Balti-
kum. Og det er især medie-
kunsten, der dominerer
udstillingslokalerne i
Hans-Christiansen-Haus
på Museumsberg.

Er man vant til at gå på
udstillinger med moderne
kunst med medier og tek-
nologi, er der én ting, der
falder i øje: Teknikken står
slet ikke i forgrunden, som
der ellers er en tendens til
på andre udstillinger.Væk
er varemærker som Sony
og Mitsubishi, kabler, for-
stærkere og monitorer
(bortset fra et enkelt værk,
hvor et virvar af ledninger
og stikdåser er en del af
selve værket).

I stedet for er det af-
skærmet af rolige overfla-
der, der får beskuernes op-
mærksomhed til at hvile
på selv kunstværket.

Kunst på søm
Udstillingens kuratorer er
galleristen Norbert Weber
fra Egernførde og Ojars
Peterson, der leder afdelin-
gen for visuel kommunika-
tion på kunstakademiet i
Riga. De har valgt 14
kunstnere og en kunstner-
gruppe til at fylde rumme-
ne ud, og rummene er vir-
kelig fyldte, mere kunne
næppe proppes ind.

De unge kunstnere kom-
mer fra et land, hvor kunst
er noget, man hænger på et
søm. Der findes ikke noget
system, ingen gallerier, in-
gen kunstmuseer, der foku-
serer på moderne installa-
tonskunst, objektkunst og
videokunst. Hele denne af-
deling befinder sig i en
svævetilstand, hvorimod
det traditionelle og nær-
mest provinsielle maleri er
det, som publikum vil ha-
ve.

Skal der siges noget
samlet for udstillingen på
Museumsberg er det, at de
nye medier er sat ind i en
naturlig sammenhæng i og
med kunstværker, der kan
kaldes skulpturelle eller
traditionelle billedagtige.

Den 27-årige Maija Kur-
seva viser fo eksempel en
stor, liggende neongrøn-
pink figur, der er skåret
midt over. Netop i midten
ser man i  begge ender to
videoer, hvis billedsprog
korresponderer med figu-
ren og en serie billeder på
væggen overfor. Hjemme i
Letland er Maija Kurseva i

næsten konstant konflikt
med politiet. Hun kombi-
nerer som regel sine udstil-
linger i diverse under-
grundsgallerier med sine
aktiviteter som gadekunst-
ner, og den kunst hun laver
i det offentlige rum er vel
at mærke ikke forhånds-
godkendt af myndigheder-
ne.

Animerede collager
Den 25-årige Anete Melece
lægger beslag på en anden
væg, hvor hendes billeder
bevæger sig ved hjælp af
en animeret collageteknik.
Billederne er hele tiden

nye, særdeles humoristiske
og gemmer desuden på en
hel del citater fra kunsthi-
storien.

Martins Vizbulis er en del
af kunstnergruppen »Fa-
mous Five«, hvorfra hver
kunstner har et værk med
på udstillingen. Hans ko-
lossale lysinstallation er li-
ge så spændende på forsi-
den som på bagsiden, hvor
man ser et virvar af led-
ninger, der holder det ku-
lørte lys gående på fronten.

Ikke alle kan nævnes her.
Men yndere af moderne
kunst vil også nyde at gå
på opdagelsen i resten. Det
er næppe en udstilling, der
appellerer til det brede
publikum, men mon ikke
nogle nysgerrige finder vej
til Museumsberg på en grå
dag, når man gerne vil ha-
ve lidt andre vinkler på til-
værelsen...

Time Will Show - udstil-
ling med unge lettiske
kunstnere på Museums-
berg i Flensborg. Åbnes i
morgen klokken 11.30
og varer til den 13. april

Hans Christian Davidsen

I en svævetilstand

Martins Vizbulis’ kringlede lysinstallation. (Fotos: Lars Salomonsen)

Nerve og
engagement

Lisbeth Nebelong:
Færøblues. Forlaget
Hovedland. 2008.

Romanen, som udspiller sig på Færøerne,
handler om den godt 40-årige musiker
Kári, der forlod Færøerne som ganske ung
for at skabe sig en karriere som cellist i
Norge. Nu er han tilbage omtrent 25 år se-
nere med kone og to børn for at gæsteop-
træde i Nordens Hus i Tórshavn.

Skæbnen vil, at han netop her møder sin
ungdoms kærlighed Lisa, der ligeledes er
tilbage på kort besøg på Færøerne efter 25
års fravær. Kærligheden mellem de to -
dengang gymnasieelever - var kort, intens,
men kompliceret, og mødet med Lisa bety-
der, at Kári lader sig konfrontere med sin
fortid.

I en række voldsomme glimt oplever han
sine drengeår og ungdom: Savnet af en far,
der altid var fraværende, fordi han store
dele af året var på havet. Angsten for at
miste ham og en mor, der svigtede, fordi
hun gik sine egne veje.

Kári overlever via kunsten og musikken.
Han finder sit ståsted hos sin musikalske
onkel, der bringer William Heinesens
»Fortabte spillemænd« i erindring. Det er
også via onklen, Kári får lektioner i kla-
verspil hos den frisindede, men excentri-
ske italienske pianist Novella Listo, der
sammen med sin kunstnermand har slået
sig ned på Færøerne hen over en vinter.

Pianisten lærer sin yngre elev - ikke bare
klaverspillets noder og unoder - men som
en anden Barbara indfører hun ham også i
kærlighedens veje og vildveje. Det er
imidlertid kærlighedsaffæren med den
jævnaldrende Lisa, der sætter sig størst
spor hos Kári.

»Færøblues«, der fortæller Káris hi-
storie, kan læses som en selvstændig bog,
men den indgår samtidig som bind to i en
planlagt trilogi. Første bind »Når engle
spiller Mozart« udkom 2003 og fortalte Li-
sas historie.

Lisbeth Nebelong skriver med nerve og
engagement, hun kan fortælle og sætte et
drama. Som læser bliver man fanget ind af
Karís og Lisas historie.

Tydeligt er det også, at romanerne byg-
ger på grundig research. Forfatteren be-
væger sig hjemmevant rundt i det færøske
politiske landskab, som er andet og mere
end bankskandale, religiøs intolerance og
bloktilskud.

Lisbeth Nebelong skriver med ægte kær-
lighed til Færøerne, det land, som enhver
der rejser der, bliver forelsket i og betaget
af.

Man må virkelig glæde sig over, at den
slags romaner ser dagens lys. Danskeres
syn på Færøerne er oftest mangelfuld og
fyldt med fordomme. Nu venter vi spænd-
te på tredje bind i trilogien. Lisbeth Nebe-
long kommer i øvrigt på gæsteoptræden i
Flensborg til november. Begge bøger kan
lånes på biblioteket.

Anbefalet af Anette
Jensen, leder af Nor-
disk Informationskon-
tor, Flensborg.

Den unge kunstner Maija Kurseva sammen med udstillin-
gens to kuratorer, Norbert Weber og Ojars Peterson.


