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KULTUR

Arp van der
Nolten:
»Marlene«
(2000), akryl.

Skønheden Anna i en prikket kjole med Kat-
ja Kölles »Konzentrischer Kanon 1« (1992)
udført i filt med akrylfarve.

Kiki Kogelniks »Dark Beauty« (1973).

Christian Rohlfs: »Häuser in Weimar« (1903).

Hans Olde: »Am hohen Uferrand« (1893).

Serien »Haarlem« i det berømte tyske stentøj »Waechtersbacher«.

Udstilling. »Punkte in
Flensburg« er en kendt
sætning i tysk sprog-
brug. Det betyder det
samme som at få et
klip i kørekortet, fordi
man har gjort noget i
trafikken, man ikke
burde. Museumsberg i
Flensborg spiller på
titlen ved at vise en
udstilling fyldt med
prikker.

FLENSBORG. Alle kender dem.
Nogle har dem. Men de færre-
ste ved, hvordan de ser ud. De
strafpoint, de tyske bilister får,
når de har haft foden lidt for
hårdt på speederen eller drønet
over for rødt.
Sommeren igennem får man

nu chancen på Museumsberg i
Flensborg. Museet viser en ud-
stilling med den tvetydige titel
»Punkte in Flensburg«. Det er et
af den slags ordspil, der kun vir-
ker på det ene sprog. Point hed-
der Punkte på tysk, og det er li-
ge meget, om det er strafpoint,
point i en fodboldstilling, mi-
nuspoint eller, hvad søren det
er. Men Punkte betyder også
prikker, og dermed har Mu-
seumsberg grebet chancen til at
kunne vise kunst fra pointillis-
me til rasterkunst - ganske en-
kelt kunst, hvor en prik eller
flere prikker spiller en rolle. Og
dertil kommer reklamer, pop,
design og sågar kitsch.

Red på en gris
Udstillingens overskrift er na-
turligvis god blikfang. Enhver
tysker ved, hvad »Punkte in
Flensburg« betyder. Nemlig at
ryge en tur i kartoteket hos
Kraftfahrtbundesamt, der fra en
kraftig bygning i Mørvig holder
styr på nummerplader, indregi-
strering og trafikforseelser. Og
kontoret har også fået sit eget
rum i kunstudstillingen, hvor
man kan se et udsnit af et gam-
meldags papirkartotek, hvor
navnene er streget ud, men
hvor trafikkens strafpoint kan
ses sort på hvidt.
Der er medier fra mapper og

arkiver af papir til moderne
harddisks og cd-rom og en film
om det at få minuspoint i
Flensborg for en trafikforseelse
fra Garmisch til Görlitz. På en
video kan man se eksempler på
diverse banditstreger i trafik-
ken. I den mere bizarre afdeling
finder man manden, der red af
sted på en gris på en landevej.
Den kostede to minuspoint.

Kunst og synder
Da udstillingen åbnede i går,
var en medarbejder fra Kraft-
fahrtbundesamt også til stede
og havde online-forbindelse di-
rekte til det hellige rum i Mør-
vig, og gæsterne kunne så få at
vide, hvor mange pletter de nu

hver især havde på straffeatte-
sten.
Men det skal jo ikke være

synder det hele. Udstillingen
lægger i det første rum ud med
at vise eksempler på prikker i
den klassisk-moderne kunst, og
her er det jo stilarten pointillis-
men, der ligger til højrebenet.
Det var en fransk maleretning
fra slutningen af 1800-tallet,
hvor ublandede farver bliver
anbragt i små prikker, som set
på en afstand skaber en hel-
hedsvirkning - en slags mosaik.
Pointillismen knyttede sig mere
til den tekniske side i maleriet,
end det var en egentlig ide, og
stilarten blev også dyrket af to
fremtrædende nordtyske kunst-
nere, nemlig Hans Olde og Chri-
stian Rohlfs, der begge har bil-
leder med på udstillingen.
Der er også lidt Kandinsky,

Lichtenstein og en plakat af Mí-
ro, der jo yndede de store prik-
ker i farver.

Ses bedst på afstand
Det andet rum er fyldt med
prikker i den moderne, nutidige
kunst. En af de tyske kunstnere,
der er blevet kendt for at dyrke
prikkerne i i sin kunst, er Sig-
mar Polke (født 1941), der laver
store billeder i raster, det vil si-
ge teknik, som for eksempel
avisfotos blev reproduceret ef-
ter i gamle dage. De større
punkter svarer til billedets mør-
kere partier, de mindre punkter
svarer til de lysere.
På gangene i udstillingsbyg-

ningen, Hans-Christiansen-
Haus, kan man blandt andet se
dot-painting, som de praktise-
res af aboriginals i Australien,
hvor prikkerne er anbragt uden
perspektivering, næsten ligesom
et luftfoto. Den teknik er der en
australsk nutidskunstner, Tim
Johnson, der har ladet sig inspi-
rere af.

Marlene Dietrichs kjole
I det tredje rum kan man se
prikker inden for mode og de-
sign, blandt andet Marlene 
Dietrichs originalkjole fra
1940erne udlånt fra filmmuseet
ved Potsdamer Platz i Berlin, og
der er mere Marlene Dietrich og
flere prikker i Arp van der Nol-
tes akrylbillede, der ligesom fle-
re andre værker på udstillingen
skal betragtes på afstand.
Det femte og sidste udstil-

lingsrum viser et hav af eksem-
pler på prikker i sproget, i film,
musik og litteratur. »Punkt,
Punkt, Komma, Strich« sang den
tysk popsangerinde ved det ty-
ske Melodi Grand Prix i 1970.
Den sang kører nonstop på en
video i rummet, så hvis man
bliver stående herinde i alt for
lang tid, har man så den hæn-
gende i øret resten af dagen.
Om det er en god ting - ja det
er en smagssag.

Punkte in Flensburg - udstil-
ling på Museumsberg. Varer
til den 29. august.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Kunst
med
prikker


