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Til den 5. marts kan man på Flensborg Bibliotek se Schade folde sig ud med få linjer og  gemometriske former.

End of the Rainbow - igen
FLENSBORG. Sydslesvigsk Forening måtte med kort
varsel aflyse Flensborg-forestillingen »End of the
Rainbow« den 10. januar, da skuespilleren Jette Torp
blev syg. Nu har foreningen mulighed for at tilbyde
en erstatningsforestilling mandag den 7. marts
klokken 20 på Flensborg Teater.

Billetterne fra den 10. januar beholder deres gyl-
dighed, men kan returneres, hvis den nye dato ikke
passer indehaveren af billetten.

»I dette tilfælde beder vi om en hurtig tilbage-
melding til Sydslesvigsk Forenings bysekretariat i
Flensborg, så vi i givet fald kan sælge billetterne vi-
dere til andre interesserede«, skriver Birthe Hein fra
sekretariatet i et brev, der er gået ud til blandt an-
det teaterabonnenter i Flensborg. (FlA)

Musikken fra filmen Shine
SLESVIG. David Helfgott er en australsk pianist, hvis
liv var inspiration til filmen Shine instrueret af
Scott Hicks. David Helfgott er kendt for både at væ-
re en fremragende pianist og samtidig have skizoaf-
fektivt syndrom.

I filmen spiller Sergej Rachmaninows rapsodiske
3. Klaverkoncert en central rolle, og denne koncert
kan høres med den ukrainske solist Alexey Botvinov
ved tangenterne, når Slesvig-Holstens Symfonior-
kester spiller sin femte sæsonkoncert. Koncerten
kan høres tirsdag den 8. februar klokken 19.30 i
Slesvig Teater, onsdag den 9. februar klokken 19.30
i Det tyske Hus i Flensborg, torsdag den 10. februar
klokken 20 i NordseeCongressCenter i Husum og
fredag den 11. februar klokken 19.30 i Rendsborg
Teater.

På koncertprogrammet er Tjajkovskijs symfoniske
digt, som han har helliget en af heltene i Faust,
Manfred. Dirigent er generalmusikdirektør Mihkel
Kütson. (FlA)

Folk og rock i Langsted
LANGSTED ved Eggebæk er fredag den 28. januar og
lørdag den 29. januar stedet for to koncerter i Stell-
kes Gasthaus. Bandet Shurig spiller skotsk folk-mu-
sik, rock og jazzstandards begge aftener - om lørda-
gen også med en åben scene, hvor musikalske ven-
ner hopper ind i en jam session med folk, country
og blues. Stellkes Gasthaus anbefaler at købe billet-
ter på forhånd, da pladsen er begrænset. Prisen er
fem euro, og forsalget foregår direkte fra kroen.

(FlA)

Charly Beutin på turne
AABENRAA. Sangeren og guitaristen Charly Beutin
tager i februar og marts på en lille turne i grænse-
landet. Han lægger ud med en koncert i det tyske
centralbibliotek i Aabenraa klokken 19.30. Den 3.
marts kommer turen til Niederdeutsche Bühne i
Flensborg, den 4. marts spiller han i Frøken Jensen i
Skelde på Broagerland og den 5. marts i boghandlen
Reichel i Rendsborg. (FlA)

Slagere i Flensborghus
FLENSBORG. Der kommer rigtig dansk kultur til
Flensborghus fredag den 28. januar. Overskriften er
»Slagerparaden«, orkestret er Them Showband, og
de syngende par er ingen ringere end Kisser & Sø-
ren, Susanne Lana og Richard Ragnvald samt Lis og
Per. Musikken begynder klokken 19.30. Arrangør er
Sydslesvigsk Forening i Flensborg by, og billetter
kan købes på ssf-billetnet.de (FlA)

Fordrivelse og emigration
KIEL. Fordrivelse og emigration er et af de litterære
temaer, som Literaturhaus Schleswig-Holsten byder
på i januar og februar. Huset har sæde i Kiel og får
blandt andet besøg af de tre kvindelige forfattere
Antonio Arslan (27. januar), Katerina Tucková (1. fe-
bruar) og Leila Marouane (17. februar) fra hen-
holdsvis Italien, Tjekkiet og Algeriet/Frankrig.

Den 29-årige Katerina Tucková har vakt stor op-
sigt i sit hjemland, Tjekkiet, hvor hun er gået lige i
kødet på et stort tabu. Med romanen »Gerta
Schnirchs fordrivelse« tager udgangspunkt i den be-
rygtede Brno-dødsmarch, som hun indtil sit 26. le-
veår aldrig havde hørt om, selv om hun kom fra by-
en (der på tysk hedder Brünn). Fordrivelsen af sude-
tertyskerne var ikke noget man talte om i Tjekkiet.
Først nu er det ved at blive et tema.

Programmet fra Literaturhaus Schleswig-Holstein
er udkommet som en leporello og kan også læses på
nettet. (FlA)

Udstilling. Nej til
masseproduktion. Otto
Christian Schade laver
kun sine værker i be-
grænsede oplag. For-
retningsmand har han
dog aldrig været, er-
kender han selv. Hans
konstruktivisme kan se
på Flensborg Bibliotek.

FLENSBORG. Otto Christian
Schade holdt en af sine første
udstillinger i Sydslesvigs Danske
Kunstforening. Og nu også en
af de sidste.
- Jeg holder i hvert fald ikke ret
mange udstillinger mere, siger
Schade, der for små 40 år siden
sprang ud som kunstner efter
en fortid som grafisk designer i
reklamebranchen og bogtryk-
ker.

Til og med den 5. marts kan
man på Flensborg Bibliotek se
konstruktivisten folde sig ud
med få linjer, tegn, geometriske
former, bogstaver og en typo-
grafi, der næsten virker som
piktogrammet.

Der slås stemninger an på
den retrospektive udstilling. Det
samme billede bliver ofte varie-
ret i små serier, og den sorte
farve lægger sig over værkerne
på de lyse vægge - uden dog at
lægge sig tungt.

- Jeg lytter meget til Bach og
beskæftiger mig meget med
Bachs musik, siger Otto Christi-
an Schade ved en serie med
bogstaver B-A-C-H præget i en
mappe. Faktisk den modsatte
teknik af den bogtrykkekunst,
som han også er uddannet i.

Schade arbejder primært på
en undergrund af akryl, som
han har lagt temperafarver
ovenpå, hvor B-A-C-H serien
dog adskiller sig. Når han præ-
ger, er det dog kun i små oplag.
Ingen masseproduktion her. Så
hellere lave noget nyt, siger
han.

Penge er ikke alt
De ældste værker på udstillin-
gen er fra 1983. På det tids-
punkt havde Otto Christian
Schade været i gang som
kunstner i godt en halv snes år
efter at have taget springet.

- Jeg ville arbejde kreativt,
dengang jeg begyndte som
kunstner på fuld tid i 1972.
Penge er ikke alt. Det synes jeg
virkelig ikke, det er. Derfor sag-
de jeg farvel til mit job på et
grafiske studio i Flensborg og
begyndte fra nul, husker Otto
Christian Schade.

Helt fra nul er måske for me-
get sagt. Otto Christian Schade
havde i forvejen en uddannelse
fra kunsthøjskolen Muthesius i
Kiel i sin bagage og slog sig ned
langt ude på landet i Hørup
mellem Skovlund og Læk.

Her indrettede han sit eget
atelier og galleri, og han lagde
ud med den skinbarlige natura-
lisme. Man tror det måske ikke,
når man ser Otto Christian
Schades raffinerede konstrukti-
visme: Den retning inden for
den non-figurative kunst, hvor
vægten lægges på en streng og

konstruktiv opbygning af bil-
ledværket uden nogen relation
til en naturalistisk farve- eller
form oplevelse.

Den bedste vej
- Det er den bedste vej og
egentlig den vej, som alle ab-
strakte malere må gå. Efter na-
turalismen begynder man ikke
at kunne styre det mere. Så
rammer man på et eller andet
tidspunkt sin egen stil - når ba-
re man ikke lytter for meget til
markedet, men mere til sig selv.
Det med at følge markedet har
aldrig været mig. Jeg har aldrig
lavet bestillingsarbejde som
kunstner. Det var jo egentlig
det, jeg fik nok af, da jeg arbej-
dede i reklamebranchen. Jeg er
heller ikke typen, der møder op
til diverse ferniseringer og re-
ceptioner for at vise ansigt. I
virkeligheden er jeg en rigtig

dårlig forretningsmand, siger
Otto Christian Schade.

Tegn og signaler
Billederne i udstillingssalen på
Flensborg Bibliotek hænger ikke
efter kronologi, men efter,
hvordan de nu passer bedst i
tema - eller lad os kalde det
tegn og signaler. Et kig på listen
over de 82 værker viser kun få
årstal på denne side af 2005.
Otto Christian Schade har trap-
pet ned de seneste år - ikke
blot på antallet af udstillinger,
men også på arbejdstimerne.

- Teknisk set har jeg det jo
svært. Jeg kan ikke ligesom en
maler stå bag et staffeliet. Jeg
skal bukke mig ind over det, jeg
laver. Det er nok også en grund
til, at der ikke er så mange store
formater mere, siger han.

Menneskelige fejl
Når man kommer op ad trap-
pen til første sal på Flensborg
Bibliotek, begynder udstillingen
før, den egentlig rigtig begyn-
der. I forvejen hænger der nem-
lig permanent fire af hans store
værker i området mellem ud-
stillingssalen og den blå sal på
biblioteket. Kontraster, klarhed
og komposition - det ligner
næsten noget, man ligeså godt
kunne lave på computer. Men
det afviser Otto Christian Scha-
de på det bestemteste.

- Nej, det er netop det, jeg ik-
ke gør! De små fine fejl, hvor
man kan se, at mine streger er
ført af den menneskelige hånd,
dem retter jeg aldrig. Der skal
netop være plads til de menne-
skelige fejl. Det er kun, hvis det
bliver alt for ujævnt eller fejle-
ne alt for store, at jeg korrige-
rer stregerne, siger han.

Otto Christian Schade har ik-
ke helt uret, når han siger, at
han ikke er forretningsmand.
For hver gang et billede bliver
solgt, gør det lidt ondt inde i
ham. Det er som at skaffe sig af
med et barn, siger han. Alle bil-
leder og skulpturer på Flens-
borg Bibliotek er dog til salg.
Her på en af hans sidste udstil-
linger.

Retrospektiv udstilling med
Otto Christian Schade på
Flensborg Bibliotek. Varer til
den 5. marts. Åben mandag-
fredag klokken 9-18 og lør-
dage klokken 9-14. 

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Kontrast. Klarhed.
Komposition

Otto Christian Schade: - Hvert kunstværk er som et barn for mig.
Derfor gør det også lidt ondt, når man skal sælge dem.
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