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TØNDER. Johann Sebastian
Bachs »Johannes-Passion« er
en medrivende musikalsk
skildring af Jesu lidelsesfulde
vej fra tilfangetagelsen i Get-
semane frem til døden på kor-
set.

Evangelisten Johannes’ ord
bliver af Bach omsat til et mu-
sikalsk drama, der nok er
komponeret til kirkebrug,
men tillige rummer såvel den
intensitet som de effekter, der
kunne være et bud på den
opera, Bach aldrig skrev, men
som hans foresatte ved kirken
ikke desto mindre syntes at
høre i hans musik: Den var
dem for opera-agtig. I Johan-
nes-Passionen er de medvir-
kende således ikke blot sange-
re, der loyalt og neutralt gen-
giver teksten, men aktører,
som forlener Jesu, Pilatus og
folkemængdens krop og sjæl.

På mandag klokken 20 kan
værket høres i Tønder Krist-
kirke, hvor der er gratis ad-
gang.

Opførelsen er lagt i hænder-
ne på Die Akademische Or-
chestervereinigung, som hører
til på Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena. Orkestret, der
udover ansatte og studerende
ved universitetet tillige består
af professionelle og dygtige
amatører fra byen, kan næste
år fejre sit 50-års jubilæum og
i den forbindelse glæde sig
over at have udviklet sig fra
kammerorkester til et nu fuld-
voksent symfoniorkester, der
med et bredt repertoire er en
værdsat medspiller i Jenas
kulturliv. Koret, som indtager
en stor rolle i Johannes-Pas-
sionen, udspringer ligeledes
fra universitetet.

På dirigentpodiet står Seba-
stian Krahnert, som udover
dirigent ligeledes er uddannet
pianist fra konservatoriet
»Carl Maria von Weber« i
Dresden. Sebastian Krahnert
har ledet universitetets orke-
ster og kor siden 1991 og blev
i 1994 tillige chef for musikaf-
delingen. (FlA)

Sønderjysk
vokalensemble
LØGUMKLOSTER. Langfre-
dag klokken 16 er der koncert
i Løgumkloster Kirke. Denne
gang medvirker Det Sønderjy-
ske Vokalensemble under le-
delse af Poul Skjølstrup Lar-
sen. Koret optrådte første
gang i slutningen af novem-
ber, da man lavede Messias i
Løgumkloster. Koret består af
meget rutinerede korsangere
fra det syd- og sønderjyske
område.

Programmet indeholder
passionsmusik fra både re-
næssancen, barokken, wiener-
klassikken og romantikken.
Koret vil blandt andet synge
tre vidt forskellige komposi-
tioner over teksten »Ave ve-
rum corpus« af Byrd, Mozart
og Edvard Elgar. En afdeling
af koncerten vil bestå af kora-
ler til passionstiden. Koret
synger fem koraler som er sat
i musik af Johann Sebastian
Bach. Efter hver koral spiller
Karen Lawrence Bachs tilsva-
rende orgelkoral fra samlin-
gen »Orgelbüchlein«. Der er
gratis entré. (FlA)

Dansksproget
rundvisning
FLENSBORG. Musuemsberg i
Flensborg tilbyder i morgen
klokken 11.30 en danskspro-
get rundvisning til særudstil-
lingen med Flensborg-male-
ren Käte Lassen. Rundvisnin-
gen finder sted i Hans-Chri-
stiansen-Haus og ledes af An-
ne Loessl. (FlA)

Passionsmusik i
Tønder

Udstilling. Gottorp Slot
viser en til dels meget ero-
tisk udstilling med den ty-
ske kunstner Paul Wun-
derlich, der fylder 80 år.

SLESVIG. Kunstneren Paul Wun-
derlich er glad for bryster.

Det er det indtryk, man får, ef-
ter at have taget turen gennem
udstillingen »Poesi og præcision«,
som Gottorp Slot de næste knap
fire måneder viser i den gamle ri-
dehal. Her er kys, bryllupsbille-
der, babser og parafraser over
klassiske billeder i kunsthistori-
en. Til den sidste kategori hører
for eksempel »Der verliebte Alte«
efter Lucas Cranach (hvor den
gamle mand tilfældigvis også har
et godt øje til det kvindelige for-
parti) og »Schwestern« (hvor den
ene søster napper den anden i
brystvorten).

Paul Wunderlich kan ikke prise
kvindekønnet nok.

Den tyske kunstner fylder 80 år
og har livsappetitten som én på
otte. De 282 malerier, gouacher, li-
tografier, skulpturer og smykker,
der vises i Slesvig er lavet inden
for de seneste 20 år - og så er det
kun hovedværkerne, vi taler om
her. Paul Wunderlich dukker i
morgen op til åbningen af sin fød-
selsdagsudstilling - med stor
sandsynlighed i en Rolls Royce.
Wunderlich er en holden mand
med flere ejendomme (hans ho-
vedbopæl er i Eberswalde øst for
Berlin), og derfor har han en Rolls
Royce til hverdagskørsel og en
Rolls Royce til søndagskørsel.
Den ene af dem har tidligere til-
hørt skuespilleren Omar Sharif.

Stort navn i udlandet
Af en eller anden grund er han
mindre anerkendt i sit hjemland
end ude i den store verden, hvor
hans ry er stort. Wunderlich har
haft et kolossalt salg i især USA
og Storbritannien, hvor han også
er blevet hædret med nogle af de
største kunstpriser. Også japaner-
ne er vilde med farvemættede li-

tografier, hans effekter, former og
overraskende billedsprog.

Kunsthistorikeren Thomas Gä-
deke er tilrettelægger af Wunder-
lich-udstilling på Gottorp Slot -
og undrer sig over, at der er så få
tyske museer, der er interesseret i
at vise Wunderlich.

- Når de har hørt om vores ud-
stilling i Slesvig, så skal de nok
melde sig. Paul Wunderlich har
nået en alder og har en formue, så
han kunne drikke champagne re-
sten af livet, men han har stadig
så utrolig meget at byde på, siger
Thomas Gädeke.

Gottorp Slot bryder en af sine
egne uskrevne regler ved at vise
Paul Wunderlich i ridehallen. Her
får en kunstner normalt kun lov
til at udstille én gang, og allerede

i 1987 viste Gottorp Slot en retro-
spektiv udstilling med Wunder-
lichs værker.

Stor bredde
Men Wunderlich bliver en undta-
gelse fra reglen, og argumentet er
hans enorme produktion. Den for-
tjener plads og mere end én ud-
stilling, mener Thomas Gädeke.

Udstillingens bredde er stor.
Den spænder fra helt små vitrin-
objekter over monumentale bron-
zefigurer, design-bestik og hans
Rosenthal-service til raffinerede
grafiske værker i store formater -
ofte sammensat af flere dele. Man
bemærker tydeligt, hvordan de
plastiske former fra skulpturerne
går videre i litografierne og også
de ofte meget spontane tegninger.

På sine gamle dage er Wunder-
lich især begyndt at dyrke pastel-
tegningen og koldnålsraderinger,
der skabes ved at ridse direkte i
pladen uden ætsning - det vil i
modsætning til ætsraderingerne
sige, at der her ingen fortrydelses-
muligheder er i processen.

Der er udgivet et katalog til ud-
stillingen, blandt andet med en
serie fotos af Paul Wunderlichs
hustru, Karin Székessy.

Poesi og præcision - Paul Wun-
derlich på Gottorp Slot. Udstil-
ling i den gamle ridehal 
1. april-22. juli.

Hans Chr. Davidsen

Poesi og præcision
Medarbejder på Gottorp Slot, Fritz Sönksen, under ophængningen af Paul Wunderlichs malerier. Her ses han i selskab med akrylbille-
det »Schwestern« fra 1993. (Foto: Horst Pfeiffer, dpa)

Paul Wunderlich fotograferet
af sin bedre halvdel, Karin
Székessy.

Skulptur af den døende Johannes Paul II., da han
ikke kunne tale ved påskemessen.

(Foto: Horst Pfeiffer, dpa)


