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Udstilling. Der fejres
20 års jubilæum på
Gottorp Slot med et
festfyrværkeri af eks-
pressionistisk kunst.

SLESVIG. Rolf Horn-stiftelsen
fejerer 20 års jubilæum på
Gottorp Slot. I 1992 blev det
ene store kunstværk efter det
andet overdraget Schleswig-
Holsteinische Landesmuseen i
en kunstfond, der fik sæde i
Slesvig - og opkaldt efter den
velhavende forretningsmand
Rolf Horn, der stammede fra
Kiel. Sammen med hustruen,
Bettina Horn, samlede han
gennem et langt liv kunst,
især tyske ekspressionister,
som han gennem fonden har
stillet til rådighed for kunst-
museet på Gottorp Slot for tid
og evighed.
På søndag åbner Gottorp

Slot en ny udstilling med vær-
ker fra Rolf Horn-stiftelsen. I
slottets galleri for klassisk
moderne kunst kan man se
værker  af fremtrædende eks-
pressionistiske kunstnere som
Emil Nolde, Ernst Ludwig
Kirchner, Otto Mueller, Käthe
Kollwitz og Alexej von Jaw-
lensky. Udstillingen lægger
hovedvægten på perioden fra

1910 til 1925. Bettina Horn
har separat fra sin afdøde æg-
tefælle også samlet på kunst,
der ikke kan stemples som
ekspressionistisk. Samlingen
tæller også malerier af malere

som Karl Hofer, Werner Heldt
og Hans Uhlmann.
Jubilæumsudstillingen væg-

ter især Ernst Ludwig Kirch-
ner, hvis malerier fylder et
helt kabinet. Ernst Ludwig

Kirchner var en af de unge
malere i Dresden, der i 1905
med kunstnergruppen Die
Brücke banede vej for den ty-
ske ekspressionisme. Hans tid-
lige værker vidner om inspira-
tion fra mange sider: impres-
sionister, van Gogh, Munch og
Matisse samt fra afrikansk og
polynesisk kunst.
Man kan blandt andet se

malerier fra Kirchners vel nok
mest frugtbare perioder under
hans ophold på Femern. Teg-
ninger og malerier korrespon-
derer på udstillingen med gra-
fiske værker, deriblandt farve-
træsnittet »Liegender Akt«
(1908), der kun er blevet vist
ved få lejligheder.
Først for nylig købte Bettina

Horn to akvareller fra Emil
Noldes serie »Südseeinsula-
ner«, som der nu kan vises ot-
te billeder fra. Der vises også
nogle af Emil Noldes berømte
raderinger fra Hamborgs havn
lavet i 1910. Med i præsenta-
tionen er også værker af nule-
vende kunstnere som Mat -
thias Mansen fra Berlin. Af
ham kan man se træsnit i sto-
re formater.
Horn-samlingen blev for

første gang præsenteret på
Gottorp Slot i 1988 under den
daværende museumsdirektør
Heinz Spielmann.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Privat mæcen åbner
sin kunstskat

Akvarel fra Emil Noldes serie »Südseeinsulaner«.

Landskabsmaleri af Otto Mueller. I sine værker gengav Otto Mueller ellers for det meste eksotiske, skarpt konturerede figurer med
forenklede ansigtstræk. De senere år var Otto Mueller især optaget af at skildre sigøjnere og deres liv

Katrine Marie Guldager debuterede med digte om hver-
dagslige ting og situationer i en let surreel, komisk drej-
ning, formidlet med et dynamisk sprogligt drive. Nu er
hun romanaktuel med en familiekrønike.

Anmeldelse. Katrine Marie Guldagers
»Lille hjerte« er en fragmentarisk oplevel-
se for læseren.

KØBENHAVN. »Lille hjerte« af Katrine Marie Guldager er
fortsættelsen af forfatterens temmelig fremragende Kø-
ge- og familiekrønike »Ulven«.
Hvor den første bog var et eksemplarisk bevis på, at less

is more, så er »Lille hjerte« et bevis på... ja, det samme,
faktisk. I denne bog tager forfatteren nemlig tråden op
fra første bog, og det skulle hun ikke nødvendigvis have
gjort.
VI følger igen Leonoras familie i efterkrigstidens Køge,

og denne gang er
hendes mor i cen-
trum. Eller rettere,
hendes mors rastløs-
hed, som splintrer
familien i atomer, da
Lilly insisterer på at
følge sit hjertes
længsel mod en an-
den mand og et an-
det liv.
Vragresterne skyl-

ler op på Køges ky-
ster, ikke mindst i
form af den forladte
families haltende
forsøg på at skrabe
de emotionelle stum-
per sammen. Det lyk-
kes i bedste fald kun
halvt; Lillys svigt har spredt sig som følelsesmæssigt for-
dærv i de sårbare sind.
»Lille hjerte« peger gentagne gange tilbage på begiven-

heder fra »Ulven«, og det gør bogen til en fragmentarisk
oplevelse. Stykvis og delt får vi glimt fra fortiden, men
det lægger ikke noget nyt til den læseoplevelse, som »Ul-
ven« var. Mest af alt virker »Lille hjerte« som den ujævne
toer - en eftersmag af en virkelig god fortælling. Og det
er synd, både for første og anden bog.

Katrine Marie Guldager: »Lille hjerte«. Roman. 205 s.
199 kr. (Gyldendal)

Christina Blangstrup Dahl, 
Dagbladenes Bureau

red@dagbladene.dk
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Musik. 300 børn fra danske sko-
ler i Sydslesvig mødes den 7.
marts til kortræf i Flensborg.

FLENSBORG. Sydslesvigkredsen for den nu ned-
lagte organisation Dabu (Danmarks Børne - og
Ungdomskor) inviterer til sit årlige korstævne
for skolekor. Korstævnet foregår på Gustav Jo-

hannsen-Skolen i Flensborg onsdag den
7.marts med start klokken 9 og slut cirka klok-
ken 13.30.
Her deltager omkring 300 børn og unge fra

13 sydslesvigske skolekor i alderstrinnet 4. klas-
se og opefter. Disse vil synge og få finpudset
flerstemmige sange, som de enkelte skolekor
hver for sig har øvet sig på i ugerne op til kor -
stævnet. Sangene er blevet udvalgt af kors-
tævnets dirigent og instruktør, Lone Gislinge.

Lone er til dagligt ansat ved konservatoriet i
Esbjerg, hvor underviser i børnekorledelse og
hørelære. Endvidere er hun dirigent for Kon-
servatoriets Pigekor.
Sangene vil blive akkompagneret af et band

bestående af lærere og af elever. Til den åbne
prøve klokken 12.45 er forældre og andre in-
teresserede velkomne som publikum for at lyt-
te til, hvad eleverne har fået ud af dagen.
Følgende skoler deltager: Ejderskolen, Rends-

borg, Jes Kruse-Skolen, Egernførde, Gottorp-
Skolen, Slesvig, Hiort Lorenzen-Skolen, Slesvig,
A.P. Møller-Skolen, Slesvig, Lyksborg Danske
Skole, Kobbermølle Danske Skole, Skovlund-
Valsbøl Danske Skole, Harreslev Danske Skole,
Jørgensby-Skolen, Flensborg, Jens Jessen-Sko-
len, Flensborg, Gustav Johannsen-Skolen,
Flensborg, og Cornelius Hansen-Skolen, Flens-
borg. (FlA)

Danske skoler med i børnekorstævne i Sydslesvig
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