
Udstilling. Museumsberg i
Flensborg åbner i morgen en
udstilling med rustikke
skulpturer af den finske 
veteran Kain Tapper. Hans
værker er store steler, kuber
eller kasser, hvor stykker af
træ er nittet ind i hinanden.

FLENSBORG. Den finske skulptør 
Kain Tapper har markeret sig som en
af de fine repræsentanter for nordisk
kunst.

Han er professor ved skulpturafde-
lingen på kunstakademiet i Helsing-
fors. Ved siden af arbejder han som
maler, tegner og skulptør. Og er der
noget, professoren fra Helsingfors er
fascineret af, er det træ. Han snitter
skulpturer og relieffer, så de emmer
af urkraft, historie, natur og primi-
tivisme som finske totemer i træ.

Det kan det næste halve år ses to
steder i det dansk-tyske grænseland.
I morgen åbner Museumsberg i
Flensborg udstillingen »Totem und
Fragment«, der varer til den 1. fe-
bruar. Derefter fortsætter Sønderjyl-
lands Kunstmuseum i Tønder med at
sætte fokus på Kain Tappers natur,
abstraktion og organisk minimalis-
me.

Det er dog ingenlunde identiske
udstillinger, der vises i Flensborg og
Tønder, understreger museumsdirek-
tør Ulrich Schulte-Wülwer fra Muse-
umsberg.

- Samarbejdet med Sønderjyllands
Kunstmuseum giver os mulighed for
mere regelmæssigt at vise nordiske
kunstnere, siger han op til udstillin-
gen med den nu 73-årige Tapper.

Kranier og spidse næser
Udstillingen på Museumsberg er til-
rettelagt af Norbert Weber, der dri-
ver Galerie Nemo i Egernførde. Han
har i adskillige år præsenteret store
nordiske kunstnere, blandt andre
Bjørn Nørgaard, og er personlig ven
med Kain Tapper.

Den finske sværvægter arbejder
med elementære steleagtige former i
gipspatineret træ. Men han arbejder
også med relieffet. Disse relieffer
fungerer også som malerier på grund
af gipspatineringen, og derfra går en
naturlig tråd til tegningen, som Tap-
per ligeledes dyrker. Her er det kra-
niet, hovedformen - og moderens
spidse næse - der kredses om, hvor-
ved det steleagtige langstrakte mø-

der sin modsætning i det ovale og
kugleformede.

I sine skulpturer og vægrelieffer
benytter billedhuggeren og maleren
Kain Tapper træsorter, som er ka-
rakteristisk for finsk natur, som birk
og fyr. Tilsyneladende arbejder han
helt abstrakt, men det abstrakte
præg er kun noget, der hører skulp-
turernes ydre form til. På bunden er
han en naturromantiker med en
følsom finger på det, der stammer fra
naturens eget værksted.

Udstillingen åbnes i morgen klok-
ken 11.30 med deltagelse af blandt
andre Slesvig-Holstens indenrigsmi-
nister, Klaus Buß, der er en stor be-
undrer af Tapper. Han har i øvrigt
skænket Museumsberg et nyt værk
af den finske billedhugger.

Totem und Fragment - udstilling
med Kain Tapper på Museumsberg
Flensburg. Arrangeret af Kunst-
verein Flensburg. Varer til den 1.
februar næste år.

Hans Chr. Davidsen
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Nolde-Museum lukker
SEEBÜLL. Nolde-Museum lukker i morgen og hol-
der udstillingspause til begyndelsen af marts. Sidste
chance for at se årets Nolde-udstilling i Seebüll i
Nordfrisland er fra klokken 10 til 17. 75.000 menne-
sker har besøgt udstillingen i år, oplyser museet.

Med 170 af ekspressionistens værker tegner ud-
stillingen et tværsnit af Emil Noldes kunstneriske
skaben. Den består både af malerier, akvareller og
grafiske arbejder, herunder også de billeder, han
malede, mens han fik maleforbud af nazisterne.

(FlA)

Vestjysk kunst i Frøslev
FRØSLEV. Kunstneren Tina Angel fra Nørre Nebel
ved Varde udstiller i den kommende tid på Frøslev-
lejrens Efterskole. Området ved bunden af Ring-
købing Fjord har tidligere været kendt i kunstner-
kredse for det specielle lys. Allerede ved forrige
århundredeskifte samledes kunstnere i Nymindegab
for at lade sig inspirere at det specielle lys hvor hav,
fjord, himmel og strand mødes.

Lyset ses også at have været inspirationskilden
for Tina Angel i hendes måde at male på. (FlA)

Rock Nalle på tour
TØNDER. »På en dødssyg lør-
dag eftermiddag rockede Nal-
les telt så eftertrykkeligt, at
folk strømmede til og overgav
sig fuldt ud«. Sådan skriver
en glad gæst fra Borg Havne-
festival i den pressemateriale,
som Rock Nalles booking-bu-
reau, Marsk Music ved Ribe,
sender ud.

Fredag den 5. december og
lørdag den 6. december rocker Nalle i Hagge’s Mu-
sikpub i Tønder. Koncerterne begynder klokken 20,
og der opkræves 60 kroner i entre. (FlA)

Tre nye udstillinger i Haderslev
HADERSLEV Museum byder på tre nye særudstil-
linger op til jul. Den vægtigste udstilling er de sen-
sationelle fund, som Haderslev Museums arkæolo-
ger i 2001 gjorde i Hammelev ved Vojens. Det er
første gang, de 10.000 år gamle brændte knogler og
gravgaverne fra graven vises frem for publikum.

Den anden udstilling er med danske økser af jade-
it. Udstillingens oldsagstyper stammer fra overgan-
gen mellem jægerstenalder og bondestenalder og er
lånt fra Moesgård Museum ved Århus.

Endelig er der årets nisseudstilling. Alle udstillin-
ger varer godt en måned. (FlA) 

Kabaret med Dieter Nuhr
FLENSBORG. Der er
dømt kabaret for publi-
kum på 25 år og opef-
ter, når Dieter Nuhr
onsdag den 10. decem-
ber er på scenen i Det
tyske Hus i Flensborg. 

Dieter Nuhr lægger
ud med spørgsmålet:
Hvad drejer det sig
egentlig om derude på
nettet? Hvor han ender
er ikke godt at vide.
Billetter kan blandt an-
det købes i Reisebüro
Nielsen på Søndertorv i
Flensborg.               (FlA)

Dansk ungdomsfilm til Berlin
BERLIN. Den danske ungdomsfilm »Bagland« er
valgt til næste års internationale festival i Berlin. 

Filmen skal sammen med fem andre deltage i kon-
kurrencen om Krystalbjørnen, der uddeles i en ny
kategori for ungdomsfilm med betegnelsen 14plus. 

»Bagland« omhandler unges tilværelse i miljøet
omkring en ungdomspension, og den er instruktøren
Anders Gustafssons første spillefilm. Filmen får
først dansk biografpremiere den 25. december, men
alligevel har den allerede modtaget to festivalpriser.

/ritzau/

Dukketeater i Kappel
KAPPEL er klar med programmet til de 17. Figu-
rentheater-Tage næste år. Fra den 13. til den 13.
marts vises rundt om i byen dukketeater for børn og
voksne. Programmet kan ses på hjemmesiden
www.kappeln.de.

Der kan allerede nu reserveres billetter ved hen-
vendelse til turistkontoret i Amanda-Mühle på e-
mail-adressen  touristinfo@kappeln.de eller telefon-
nummeret 04642-4027. (FlA)

Tappers rustikke skulpturer har no-
get forunderligt autentisk over sig.
Man tror, at tidens tand og vejret i
forening har gjort det afgørende for-
arbejde for kunstneren.Kain Tapper (født 1930) står i dag som en af Finlands betyde-

lige og mest karakteristiske billedkunstnere.

Den ka-
rakteristi-
ske spidse
næse

Finske totemer i træ

Kain Tapper har ligesom mange finske kunstnere har et tæt og følelsesbetonet
forhold til naturen, uanset hvilket materiale de udtrykker sig med.

(Foto: Karsten Ohrt)


