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Karsten Holm spiller Elvis som trukket ud af en automat. Det meste af tiden sidder han
stille for pludselig at bryde ud for fuld tryk. (Foto: FlA)

KULTUR

Foyer for unge kunstnere
FLENSBORG. Vereins- und Westbank
åbner den 27. februar en ny udstilling i
filialen på Holmen i Flensborg.

Hamborgeren Andrea Rausch bliver
den 20. udstiller i bankens udstillings-
serie, »Foyer für junge Kunst«. Andrea
Rausch er uddannet på kunstakademiet
i Hamborg og har udstillet i gallerier i
Berlin, London, Hamborg, Weimar og
Dresden. Hendes billeder er stærkt poe-
tiske og afdækker egne personlige erfa-
ringer.

For at udstille i »Foyer für Junge
Kunst« skal man overbevise en jury be-

stående af museumsdirektør Ulrich
Schulte-Wülwer fra Museumsberg
Flensburg, tidligere kunstlærer på Goe-
te-Schule i Flensborg Uwe Lempelius,
Flensborg-galleristen Marianne Gym-
nopoulos og docent Franziska Stuben-
rauch fra Kiel. Der kræves desuden, at
kunstneren er under 40 år og har afslut-
tet et kunststudium eller har en »særlig
kunstneriusk begavelse«, som det hed-
der i reglerne.

Udstillingen med Andrea Rausch va-
rer til den 11. april. (FlA)

Tag en tango i Husum
HUSUM. Kvartetten Quadro Nuevo spiller lørdag
den 1. marts tango og flamenco i kulturhuset Spei-
cher ved Husum havn. Koncerten begynder klokken
20.30.

Tirsdag den 4. marts er der i Speicher »Åben sce-
ne« for lokale bands, der har lyst til at spille for et
publikum. Denne koncert begynder klokken 20.

(FlA)

En eksklusiv koncert
FLENSBORG. Tag med på en gongong-rejse. Sådan
lyder opfordringen fra overtone-musikeren Thomas
Heinrich Schmöckel, der i aften klokken 19.30 giver
- hvad han kalder - en »eksklusiv gongong-kon-
cert«. Der er nemlig kun begrænset plads i lokalerne
i Storegade 37. Derfor kræves forhåndstilmelding
på telefon 0461-4808497. (FlA)

Rekord i Jugend Musiziert
KIEL. Deltagerantallet ved ungdomskonkurrencen
Jugend Musiziert når rekordhøjder i år. 275 er ble-
vet udvalgt til at gå videre til delstatskonkurrencen
i Lübeck den 28.-30. marts. Sidste år var tallet 203.
De 275 er udvalgt ved regionale konkurrencer på
amtsplan i løbet af februar. Kun deltagere, der når
en vis standard, går videre.

De dygtigste i delstatskonkurrencen for hele Sles-
vig-Holsten går videre til forbundskonkurrencen,
der foregår den 12. juni i Jena, Erfurt og Weimar.

(FlA)

Andrea Rausch: »Träume laufen anders«, oliemaleri.

En lam Elvis
med spjæt i
Anmeldelse. Hvad
søren er meningen?
Endnu engang 
serverer teatret 
Svalegangen en ikke
ualmindelig historie
om en familie på
spanden i Lee Halls
barske satire.

FLENSBORG. Elvis er ik-
ke blot et ikon. Han er et
afdødt symbol på manges
drømme om at realisere sig
selv og erobre verden. For
til sidst at gå ud som et lys.
Ren og skær »Stjerne for en
aften«.

Eksemplerne er mange
flere i hele den vestlige ver-
den.

I Svalegangens succes
»Cooking with Elvis«
springer Elvis også ud som
en fjeder og rammer den
popfigur, vi alle kender.

Efter godt et års uaf-
brudt succes i Danmark
kom den stærke opsætning
om den lange afstand mel-
lem drøm og virkelighed
mandag aften til Flens-
borg.

På scenen i »Cooking
with Elvis« er Karsten
Holm en far, som sidder i
kørestol efter en ulykke -
og som med jævne mellem-
rum springer op og folder

sig ud som sit idol. Char-
lotte Toft er moderen, der
vimser rundt på stilethæle
og dyrker alkoholisme og
anoreksi. Anne Oppenha-
gen Pagh spiller datteren
Jill, der forsøger at få fami-
liens verden til at hænge
sammen - ved at lave mad.

Bøvet bagersvend
Ind fra gaden kommer en
bøvet bagersvend spillet af
Sigurd-Emil Roldborg.
Stuart hedder han - og
hans stivert bliver også det
meste, han kan bidrage
med i den frustrerede fami-
lie. Bagersvenden i britisk
fodboldbluse er blot et
stykke gær.

Han er moderens sex-le-
gedukke. Bliver forført af
den 15-årige datter. Og
gokker den af på den træn-
gende Elvis i kørestolen.
Til sidst tager datteren li-
vet af ham og serverer hans
hoved på et fad til en hyg-
gelig middag. Han er en
klejne, der vrides og steges
i sit eget fedt, som moderen
- og datteren - ønsker det.

Hvad søren er meningen?

Tvinges til 
at tage stilling
Tjah. Endnu engang er den
unge engelske dramatiker
Lee Hall blevet inspireret
af et miljø, der nok ikke er
så sjældent: En familie på

spanden - nøjagtig som i
thrilleren »Killer Joe«, som
samme teater, Svalegan-
gen, viste i Flensborg for to
år siden.

Publikums grænser bli-
ver bevidst overskredet, og
vi tvinges derfor til at tage
stilling. I Svalegangens
programblad hedder det, at
Hall »sætter fokus på be-
gæret« - noget der skulle
være specielt typisk for vor
tid. Virkelig?

Er det ikke blot harsk re-
alisme, der bliver til frem-
ragende komedie - hvor
man nogle gange forfalder
til at fiksere mere på for-
tælleteknikken end selve
fortællingen?

Jo, men «Cooking with
Elvis« er også samfunds-
satire blandet med en farce
gjort af især engelsk hu-
mor.

Satiren er så stærk, at
den ikke slipper grebet om
realismen. Og ind imellem
kan man jo slet ikke lade
være med at slappe af til
Karsten Holms ironiske
fortolkning af Elvis.

Svalegangen: Cooking
with Elvis. Flensborg
Teater, mandag aften.
Instruktion: Malte Clau-
dio Lind. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Museumschef
fortsætter
KØBENHAVN. Den nuværende
direktør for Statens Museum
for Kunst, Allis Helleland,
fortsætter endnu en periode
som direktør på den omstridte
post. 

I går udnævnte regeringen
Allis Helleland til at fortsætte
frem til 31. marts 2007. Allis
Helleland har været direktør på
museet siden 1994. 

Ansættelsesudvalget har lagt
vægt på, at Allis Helleland har
opretholdt og formidlet en ud-
stillingsvirksomhed af høj kva-
litet med både skiftende udstil-
linger og nye præsentationer af
den permanente samling, og at
hun blandt andet gennem mu-
seets publikationer har gjort en
stor indsats for at placere mu-
seet i et bredt publikums be-
vidsthed. 

Indstillingen fra ansættelses-
udvalget var enstemmig, oply-
ser Kulturministeriet. 

Kulturminister Brian Mik-
kelsen (K) glæder sig over, at
Allis Helleland med genudnæv-
nelsen får mulighed for at
fortsætte sit arbejde som leder
af landets største statslige
kunstmuseum. 

- I sit arbejde som museums-
direktør har Allis Helleland i
mere end én forstand brudt mu-
rene ned mellem museet og den
omkringliggende verden, siger
kulturministeren.

Allis Helleland, der er født i
1953, er mag. art i kunsthisto-
rie. Før hun blev direktør for
Statens Museum for Kunst har
hun blandt andet været udstil-
lingschef på Museet på Kol-
dinghus fra 1992 til 1994 og
museumsinspektør på Aarhus
Kunstmuseum fra 1989 til 1992.

/ritzau/

Gong, siger
det, når
Thomas 

Heinrich
Schmöckel

svinger køllen.
(Foto: Jens

Peder Meyer)


