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Tuomo
Manninen:
Balletdan-

sere fra
Egernførde.

Tuomo
Manninem:
Kvindelige
postbude
på stran-
den ved
Egernførde.

Udstilling. Ikke alt er
kolde kontanter i forsik-
ringsselskabet Provinzial.
Kunsten skaber en kon-
trast til den nøgterne
hverdag på selskabets
kontorer. Museumsberg i
Flensborg viser et udsnit
af Provinzials kunstsam-
ling.

FLENSBORG. Provinzial ejer
mere end 900 kunstværker, der er
fordelt på forsikringsselskabets
kontorer rundt om i Nordtysk-
land. Langt hovedparten befin-
der sig på Sophienblatt i Kiel,
hvor selskabets hovedforvaltning
ligger.

Det kommende par måneder
befinder en vægtig del af samlin-
gen sig i Hans-Christiansen-
Haus på Museumsberg i Flens-
borg.

Museet har lånt et udsnit af
samlingen, der tæller et bredt
udvalg af moderne kunst med
malere fra meget forskellige po-
sitioner - lige fra Katharina
Grosses farvemættede, store lær-
reder til Siegmar Polkes kon-
ceptkunst.

Her er fotokunst begået af den
finske fotograf Tuomo Manninen,
der dyrker det iscenesatte foto-
grafi, der netop på grund af isce-
nesættelsen får beskueren til at
tænke over det, han/hun ser. Og
her er noget af den  bedste
skulpturkunst, der er frembragt i
Norden, fra danske Per Kirkeby
til finske Kain Tapper. Begge er i
øvrigt tidligere udstillere på Mu-
seumsberg.

Det nøgterne
og det abstrakte
Kritiske røster vil sige, at private
virksomheder ikke investerer i
kunst for deres blå øjnes skyld.

Og det gør de da heller ikke,
fastslår administrerende direk-
tør, Ulrich Rüther.

Godt nok er en stor del af den
kunst, Provinzial har købt, mens
kunstnerne bag den endnu var
ubeskrevne blade, steget geval-
digt i pris. Men kunst på arbejds-
pladser er også at betragte som
ekstra vitaminer til de ansatte -
og repræsentation over for gæ-
sterne.

- Netop i en forsikringsvirk-
somhed, hvor det er er tal og
nøgternhed, der dominerer, er det
på sin plads, at man i det daglige

bliver konfronteret med noget,
der er abstrakt, siger Ulrich Rüt-
ter.

Nørgaard-velkomst
Ved indgangen til Hans-Christi-
ansen-Haus er det blandt andet
Bjørn Nørgaards monolit »Der
Mann«, der byder velkommen til
udstillingen, og de fem rum er te-
matisk inddelt.

I første rum er det koncept-
kunstnerne, der lægger ud, her-
under Raffael Rheinsberg  med
en stor gulv-installation af ru-
stent metal af genstande, han har

fundet på en maskinfabrik. I det
næste rum bliver udstillingen
poetisk. Her gælder det følelser-
ne, som Kain Tapper og maleren
Walter Stöhrer, der fylder væg-
gen godt med det 200 gange 250
centimeter store værk »Der hal-
be Spaß der Poesi ist Sensibili-
tät«. Farverne får for alvor noget
at skulle have sagt i det tredje
rum, hvor René J. Goffin, Pia Fri-
es og Kuno Gonschior folder sig
ud.

Det fjerde rum har på flere
måder regional interesse. Tuomo
Manninens fotografi »Kinderbal-

lett« er optaget med balletbørn
fra Egernførde som modeller, og
»Briefträgerinnen« er kvindelige
postbude på stranden i Egernfør-
de.

Carsten Höller fra Kiel er tidli-
gere naturvidenskabsmand, der
stod i laboratorier og gjorde for-
søg - indtil han en dag fik nok af
det og blev kunstfotograf. For-
gængeligheden er også et af de
temaer, der går igen i hans fotos.

Symbolsk
I det femte rum sluttes der af
med hypernaturalistisk maleri,
der hele tiden er ved at kippe
over i det symbolske.Ved første
øjekast er motiverne realistiske,
men som i Peter Nagels billeder
er der meget mere under overfla-
den.

Alle udstillingens værker er
samlet i et katalog, der kan kø-
bes på Museumsberg.
Udstillingens tilrettelægger er
kunsthistoriker Norbert Weber,
der administrerer Provinzials
kunstsamling.

Mit Sicherheit: Kunst. Udstil-
ling med udvalg af Provinzials
kunstsamling på Museums-
berg i Flensborg.Varer til den
10. februar 2008.

Hans Chr. Davidsen

Forsikret kunst
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Walter Syöhrer: Der halbe
Spaß der Poesi ist Sensibili-
tät (blandingsteknik på lær-
red), 200 gange 250 centime-
ter, 1990.

Julejazz 
AABENRAA. Første
juledag står den på Ju-
lejazz i Sønderjyl-
landshallen. Beatma-
chine og Gazværk spil-
ler klokken 20. Billet-
ter kan købes i forsalg i
Aabenraa Turistbureau
og Sønderjyllandshal-
len. (FlA)


