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Kulturfestival. Flensbur-
ger Hofkultur er klar med
kulturimport fra blandt
andet Cuba, Brasilien og
Danmark til sommerafte-
ner i Flensborgs baggårde.

FLENSBORG. Programmet for
sommerens kulturfestival i Flens-
borg, Flensburger Hofkultur, lig-
ger fast. Det byder på den kendte
og publikumssikre blanding af

rytmisk musik, jazz, cubanske to-
ner, blues, tango, lidt kabaret,
udendørs stumfilmforevisning og
en afsluttende cello-matine.

Fra den 15. juli og en måned
frem er der kultur i en halv snes
af Flensborgs mange hyggelige
baggårde. Det er 11. gang, Hof-
kultur finder sted. Bag festivalen
står foreningen Flensburger Hof-
kultur og Flensborgs kulturfor-
valtning, Kulturbüro. De udsen-
der det trykte program i slutnin-
gen af maj, og derefter vil billet-
terne blive sat til salg.

Det er blevet en tradition, at
Hofkultur åbnes med afro-ameri-
kansk sommerstemning fra Cuba.
I år bliver det gruppen Madera
Limpia, der den 15. juli spiller i
Søfartsmuseets store baggård.
Dagen efter kan man opleve de
chokoladebrune brasilianske pi-
ger fra Chocolate Com Laranja,
der serverer salsa i Holmhof. Der
bliver lokale indslag fra grænse-
landet med den dansk-tyske Han-
ne Rømer Quartett fredag den 22.
juli og med konstellationen af den
nordfrisike Dragseth Duo samt

Drones & Bellows fra Tønder-om-
rådet den 5. august.

Sydslesvigsk Forening bidrager
med en koncert på Dansk Cen-
tralbibliotek den 11. august. Det
bliver danske Blue Junction, der
her kommer til at levere bluesmu-
sik.

Flensburger Hofkultur har ud-
viklet sig i en positiv retning år
for år, hvad tilskuerantallet angår.
Sidste år nåede festivalen op på
4200 gæster, og det var samtlige
billetter, der dermed blev solgt.

Hans Chr. Davidsen

Sommer-kultur under åben himmel
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FLENSBORG. Tre af Norges
yngste forfattere kommer
den 12. juni til Flensborg.

Johan harstad (født 1979),
Sigmund Løvåsen (født
1977) og Ragnfrid Trohaug
(født 1975) læser op på
Dansk Centralbibliotek efter
at have deltaget på et litte-
raturseminar på Nordkolleg
i Rendsborg. 

Forfatterne er inviteret til
Flensborg af byens kultur-
forvaltning og vil læse op på
både norsk og tysk. (FlA)

Norske forfattere
til Flensborg

Udstilling. Museumsberg
i Flensborg fortsætter
med en endnu en af Tysk-
lands store - men måske
mindre kendte - ekspres-
sionister: Otto Pankok,
der aldrig malede et ene-
ste billede i farve. Og i sit
splittede kunstnersind
søgte landligheden ved
Flensborg Fjord.

FLENSBORG. Museumsdirektør
Ulrich Schulte-Wülwer har set
rigtig megen kunst i sit profes-
sionelle liv. Men aldrig tidligere
har han set så store kultegninger
som dem, han og hans museum
viser det næste par måneder.

De fleste klassiske kultegnin-
ger er på størrelse med en
telefonbog, men på Museums-
bergs særudstilling med ekspres-
sionisten Otto Pankok (1893-
1966) er de næsten så store som
udstillingsvinduer i en butik. 130
gange 90 centimeter måler de
fleste af billederne, der aldrig
har været vist offentligt.

Der er flere begrundelser for at
vise netop Otto Pankok i Flens-
borg. Som ekspressionist var han
kunstnerisk nært beslægtet med
Karl Schmidt-Rottluff og kan
derfor vises som en naturlig for-
længelse af den netop overståede
særudstilling med Rottluff. Otto
Pankok stammede fra Nieder-
rhein, men havde stærke forbin-
delser til Flensborg-området.

I 1922 besøgte han for første
gang sit store forbillede, maleren
Erich Heckel, der havde et hus i
Vesterskov ved Flensborg Fjord.
I 1957 vendte han tilbage til An-
gel, da han hele sommeren slog
sig ned i en hytte i Hasselberg
mellem Gelting og Kappel. Her

var det også, at hans knap 100
store og fantastiske kultegninger
blev til. Pankok malede tre om
dagen, flere af dem stærkt inspi-
reret af van Goghs linjer. 

Ingen farver
Otto Pankok malede ikke et ene-
ste billede i farver. Nogle kunst-

historikere har teorier om, at
Pankok var farveblind. De er dog
aldrig blevet bekræftet. Det var
kultegningerne, raderingerne og
træsnittene, der var hans verden.
Derfor viser Museumsberg på
gangene farvemættede malerier
af hans datter, Eva Pankok (der
stadigvæk lever), som en kon-

trast til det sort-hvide. Der er
dog en stor forskel i kvalitet. Eva
Pankok kom til at stå i skyggen
af sin far.

I Studio-lokalerne i Museums-
bergs hovedbygning, Heinrich-
Sauermann-Haus, vises parallelt
en udstilling med en snes meget
forskellige arbejder af maleren

Gerda Schmidt-Panknin, der bor
i Kappel. Hende lærte Otto Pan-
kok at kende, da han opholdt sig
i Hasselberg i 1957. De to havde
ofte et fælles motivvalg, nemlig
menneskebilleder fra sigøjner-
miljøer.

Splittet
Otto Pankok var ligesom andre
tyske ekspressionister radikal.
han kom dog et årti eller to for
sent. Da kunstnersammenslut-
ningen Die Brücke blev grund-
lagt i 1905, var Otto Pankok end-
nu et skolebarn. I Slesvig-Hol-
sten opsøgte han forbillederne
Erich Heckel og Emil Nolde og
kom til at lide af den samme
dobbelttydighed som sine eks-
pressionistiske ligesindede: På
den ene side søgte han den totale
ensomhed i afsides landlige om-
givelser. På den anden side var
han afhængig af storbylivet med
deres gallerier og museer.

Han oplevede sin storhedsperi-
ode i 20erne og 30erne, før han
blev bandlyst af nazisterne. Efter
krigen fik han dog et professorat
på kunstakademiet i Düsseldorf,
men vendte stedse tilbage til den
natur, han som panteist mente
var guddommelig. Derfor var der
for Otto Pankok heller ikke no-
get, der hed godt eller dårligt
vejr - som det ses i kultegninger-
ne.

Flere af billederne gengiver
»dyriske forårslyster«, som mu-
seumsdirektør Ulrich Schulte-
Wülwe kalder billederne. Og ja,
så landlig er atmosfæren, at det
slesvig-holstenske Bauernblatt
laver to sider fra udstillingen på
Museumsberg. Det er jo heller
ikke hverdagskost.

Otto und Eva Pankok an der
Flensburger Förde - udstilling
på Museumsberg til den 12. ju-
ni.

Hans Chr. Davidsen

Kul på kunsten

Graben, 1957, kultegning, 129 x 97 centimeter.

Meer und Sonne, træsnit, 1958,
41 x 50 centimeter.

Rekord 
FLENSBORG. Den seneste
forrige særudstilling på
Museumsberg var den
bedst besøgte i museets
129-årige historie.

Over 8000 mennesker så
udstillingen med ekspressi-
onisten Karl Schmidt-Rott-
luffs akvareller i Hans-
Christiansen-Haus i de to
måneder, udstillingen vare-
de. Til hver guidet rundvis-
ning kunne museet notere
mellem 130 og 160 gæster,
hvilket ifølge museums-
direktør Ulrich Schulte-
Wülwer er helt ekstraordi-
nært. (FlA)


