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Fik 27 kasser nfed 
Sovjet-udstilling 

Det ny kunstmuseum i 
Lunden, der siden åbnin
gen i november har haft 
mere end totusinde besø
gende, fik sig for nogle 
dage siden noget af en 
overraskelse. Der kom be
sked om, at der ville 
komme udstillingsmate
riale fra Venskabsforenin
gen Danmark-Sovjet i 
Skive, som man gerne 
villa have, museet tog 
imod. 

Stor var forbløffelsen, da 
der ankom en lastbil med 
ikke færre end 27 kasser. 
Man kunne ikke umiddel
bart se, hvad kasserne inde
holdt, men man åbnede tre 
kasser, som man. formodede 
indeholdt malerier. Det vi
ste sig at være rigtigt, hvor
for disse kasser blev læsset 
af. Resten blev kørt til 
Fragtcentralen, men siden 
er der blevet arrangeret en 
udstilling af det øvrige til
sendte på Horsens Museum. 

Kunstmuseet har midlerti
dig rømmet den store sal i 
stueetagen, og her er så op
hængt de mange malerier fra 
Sovjet. Det er ikke billeder, 
der passer ind i kunstmu
seets samling, men de for
tæller lidt om, hvad der rø
rer sig inden for kunstverde
nen I i Sovjetrepublikken 
Rusland. 

Udstillingen på Horsens 
Museum er langt mere varie
ret. Der er også malerier, bl. 
a. et par stykker, som nok 
kan virke »vestlige«. Der 
findes en stor og god gips
skulptur af Lenin, og så skal 
man lægge mærke til nogle 
ganske dejlige lakarbejder, 
kunsthåndværk i fornem ud
førelse. 

Af andre kunsthånd
værksarbejder kan nævnes 
en række farvestrålende 
dukker, og man kan glæde 
sig over mange malerier ud
ført af børn. Der er måske 
noget at bygge videre på i 
den russiske malerverden. 
De er umiddelbare, hvor an
dre af udstillingens billeder 
virker stivnede. (P. N.) 
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