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Udstilling. Den
nordtyske grafiker
og tegninger Horst
Janssen gravede sig i
begyndelsen af
1980erne dybt ned i
den russiske melan-
koli. Resultatet blev
en serie enestående
tegninger, der i den
kommende tid kan
ses på Gottorp Slot.

SLESVIG. Der går mange
historier om maleren Horst
Janssen (1929-95). Det
hedder sig blandt andet, at
han skulle have haft en
lemfældig omgang med al-
kohol, og at der ofte stod
flasker i atelieret, når han
tegnede eller malede.

I pressemeddelelsen til
den kommende Horst Jans-
sen-udstilling på Gottorp
Slot er det museumschef
Herwig Guratzsch magtpå-
liggende at fortælle, at
Janssen drak kaffe, mens
han lavede sine russiske
tegninger. I spandevis end-
da. Han stod op på et ukri-
steligt tidspunkt, klokken
fire om morgenen, og teg-
nede som en gal indtil
klokken 12. Netop hans
russiske billeder er opstået
i det, som Herwig Gu-
ratzsch kalder »en af-
grundsdyb nøgternhed«.

Fra i morgen og frem til
den 28. september kan ud-
stillingen »Store russere«
ses på Gottorp Slot. Anled-
ningen er temaet for denne
sommers Slesvig-Holsten
Musik Festival: Rusland.
På væggene hænger 35
store unikaer, der emmer
af ro, besindighed og har
en næsten meditativ ka-
rakter. Hvis der er noget,
der hedder en folkesjæl, så
findes den her.

Melankoli
I 1981 gravede Horst Jans-
sen sig ned i de store russi-
ske digtere og deres vær-
ker, og resultaterne er det,
der hænger til skue på
Gottorp. Her skildres store
russiske forfattere som Do-
stojevskij, Tolstoj, Gogol,
Pusjkin og Tjekhov, og her
optræder det endeløse Si-
birien med de mægtige

birke- og nåleskove. Me-
lankolien går igen, men
teknikkerne varierer fra
billede til billede. Her er
brugt farvekridt, blyant og
fjer.

Billederne har tidligere
været vist på Gottorp Slot,
der sammen med kunsthal-
le i Hamborg og Horst-
Janssen-Museum i Olden-
burg ligger inde med nogle
af de betydeligste Jansen-
samlinger i Nordtyskland.
Det var tilbage i 1986, kort
efter at Horst Janssen selv
havde sørget for at vise
tegningerne i Rusland, fra
Novosibirsk til Moskva.
Det skete kort efter, at
Mikhail Gorbatjov var
trådt til, og reaktionerne i
Rusland var til at tage og
føle på for Jansen. han
solgte flere af sine tegnin-
ger til russiske politikere.

Russisk forbindelse
Titlen på serien af tegnin-
ger er »Tocka«, det russiske
ord, der bedst kan over-
sættes til »tungsind« eller
»melankoli«. Billederne til-
hører privatmanden Tete
Böttger fra Göttingen, en
samler der gennem sin for-
retningsmæssige kontakter
til Rusland også har opar-
bejdet en stor interesse for
det store rige mod øst.

Herwig Guratzsch glæ-
der sig over, at netop Got-
torp Slot kan hellige sig
det russiske aspekt. Som
historisk interesserede vil
vide, havde de gottorpske
hertuger tætte kontakter
til zarfamilien.

Udstillingen åbnes for
offentligheden i morgen
klokken 14. Forinden skal
der finde en åbning sted
med prominente gæster fra
Rusland og Slesvig-holsten
Musik Festival.

I forbindelse med udstil-
lingen er udsendt et kata-
log i bogform med samme
titlen som udstillingen
(»Große Russen«). Det ko-
ster 19,80 euro på Gottorp
Slot og er noget dyrere i
boghandlen.

Store russere - udstilling
med tegninger af Horst
Jansen.Vises på Gottorp
Slot fra den 20. juli til
den 28. september.

Hans Christian Davidsen

Russisk
tungsind
på Gottorp
Slot

Pasteltegning af Leo Tolstoj fra 1983, 44 x 31 centimeter.

Tusch- og akvareltegning fra 1981 med titlen »Tocka«,
40 x 30 centimeter.

Anmeldelse. Trom-
meslageren Alex 
Riel har mødt en af
sine gamle jazzven-
ner fra 1960erne. Det
møde er der kommet
en fin plade ud af.

KØBENHAVN. Dansk jazz’
grand old man kan i år fej-
re 50 års jubilæum som
professionel jazzmusiker.

Alex Riel er ikke bare  en
af Danmarks, men en af
Europas største jazzmusi-
kere, vidt berømmet for sit
melodiske og energiske
trommespil.

I forbindelse med ju-
bilæet  udgiver Cowbell
Music to albums med Alex
Riel. Begge er opstået i et
samarbejde med den ame-
rikanske altsaxofonist
Charles Mariano, som Alex
Riel har kendt siden
1960erne, da de spillede
em rækker koncerter sam-
men i Montmartre i Kø-
benhavn, Sverige, Tyskland
og USA.

Nu er de to stjernemusi-
kere stødt på hinanden
igen, flere årtier senere.

Live-optagelse
Det ene album, »Blues &
Ballads«, er blevet til i trio
med Benjamin Koppel og
er tidligere anmeldt her i
Flensborg Avis (24. Maj
2008). Det andet album,
»Live at Stars«, er optaget
med den svenske pianoko-
met Jacob Karlzon og dan-
ske Jesper Lundgaard på
bas.

Pladen er en live-opta-
gelse fra spillestedet
»Stars« i Vordingborg, og
her beviser den mere end
80-årige saxofonist, at han
stadig kan sparke til sine
medspillere og begejstre et
publikum.

Det var på Alex Riels iv-
rige opfordring, at koncer-
ten blev optage af Dan-
marks Radio, og blandt de
otte numre er fortolknin-
ger af blandt andet »Prelu-
de To A Kiss« (Duke El-
lington), » Night And Day«
(Cole Porter) og »Sweet
Georgia Brown« (Maceo
Pinkard).

Sammenspillet  er formi-
dabelt i denne koncertop-
tagelse, hvor standardma-
terialet virkelig serveres
med en unik kunstnerisk
fornemmelse. Det er auten-
tisk og meget varmt, kom-
promisløst og engageret.

Alex Riel Quartet - fea-
turing Charlie Mariano:
Live At Stars (Cowbell
Music, Danmark).

Hans Christian Davidsen

Alex Riel
fejrer 
50 års
jubilæum

HØJER. Pakhuset Krik er et nyt
galleri i Højer. Galleriet holdt
oprindeligt til i Sydthy, men er
flyttet så langt ned langs den
jyske vestkyst, som det overho-
vedet kan komme, og holder nu
til i en gammel frisergård på
Vestkystvej i Højer.

Galleriet viser to sommerud-
stillinger. Den ene udstilling,.
“Ned langs kysten”, er en buket

af malerier og akvareller af
vestkystkunstnere fra Skagen
til Ejderen. Billederne er fra pe-
rioden 1870 til 1970 og lavet af
store malere som Sven Enge-
lund, Jens Søndergaard og Jo-
han Rohde, men også en række
mindre kendte, men spændende
kunstnere. Det er malere, der
har slået deres folder på Fanø, i
Ribe eller langs Vadehavet,

blandt andre Flensborg-maler-
ne Jan Lass og Käte Lassen.
Sydslesvig er også repræsente-
ret med Leif Rydeng fra Ham-
burger Hallig og Johan Rohde
fra Tønning.

Den anden udstilling hedder
“Fugle på træk”. Det er den
danske sølv- og glaskunstner
Allan Scharff, der udstiller. Al-
lan Scharff har i mange året

været designer hos blandt andet
Georg Jensen og Holmegaard
Glasværk. Han har tidligere ud-
stillet på Sønderjyllands Kunst-
museum i Tønder og afholdt se-
paratudstillinger på Kunstin-
dustrimuseet i København. I
2004 blev han kåret til årets
sølvsmed i Danmark, og han
har høstet flere internationale
udmærkelser. På udstillingen i

Højer vises smykker, vaser, kan-
der og skåle i både sølv og glas.

Begge udstillinger åbner den
19. juli og kan ses til og med
den 17. august. Åbningstiderne
er torsdag-søndag klokken 11-
18.

Hans Christian Davidsen

Sommerudstillinger i Højer med pust fra vestkysten

[ B l å  b o g ]
•  Horst Janssen

blev født i Ham-
borg, hvor han
også blev uddan-
net på kunsthøj-
skolen fra 1946
til 1951.

•  Han var en af ef-
terkrigstidens
betydeligste teg-
nere og grafikere
i Tyskland.

•  Selv om han
kunstnerisk og
teknisk var me-
get eksperimen-
terende, så bærer
hans arbejder
dog præg af tra-
ditionelle grafi-
ske elementer.

•  Horst Janssen
voksede op i Ol-
denburg i Nie-
dersachsen, og
her findes et mu-
seum opkaldt ef-
ter ham.


