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Ovenfor: Fausts melankoli.

Armin Mueller-Stahl har blandt an-
det spillet i Fassbinders »Lola«
(1985), en rolle som faderen i Scott
Hicks »Shine« (1996), men huskes
måske bedst for New York-episoden i
Jim Jarmuschs »Taxi Night on Earth«
(1991), hvor han spiller en taxichauf-
før uden kørekort, just ankommet fra
Østtyskland. (Foto: Povl Klavsen)

Nedenfor: Mephistopheles Rex.

Ovenfor: Verdens herlighhed.

Nedenfor: Morgenrøden.

Udstilling. En af
Tysklands største
skuespillere udstiller
litografier på Got-
torp Slot. Armin 
Mueller-Stahl er en
af de sjældne fler-
dobbelte begavelser,
der både kan spille
musik, skrive bøger
og lave billedkunst.
Og det er for billed-
kunstens skyld, han
vises.

SLESVIG. »I fem måneder
var jeg Thomas Mann, som
jeg dog nødig ville have
været i 80 år. I stedet for er
jeg nu over 70 år og mig
selv. Med et liv af korte
roller ind imellem«.

Sådan skriver Armin
Mueller-Stahl, når han
skal præsentere sig selv i
sit livs efterår.

I 1954 blev han efter blot
fire måneder smidt ud af

skuespillerskolen med be-
grundelsen »mangel på ta-
lent«. Siden blev multita-
lentet en af Tysklands
største skuespillere - og
meget mere end det. I 1981
sprang han ud som forfat-
ter og efter at have malet i
det stille et halvt århun-
drede blottede han i 2000
sit billedkunstneriske ta-
lent med en omfattende se-
paratudstilling på filmmu-
seet i Potsdam. Samtidig
er han med en uddannelse
fra Sternschen Konserva-
torium i Berlin også en ha-
bil violinist.

Associationer
Nu er han kommet til Sles-
vig, hvor han på Gottorp
Slot viser sin første store
museumsudstilling.
Schleswig-Holsteinische
Landesmuseen har invite-
ret skuespilleren, musike-
ren, forfatteren og nu også
billedkunstneren til at ud-
stille en snes litografier,
som han har begået over
temaet Urfaust af Johann
Wolfgang von Goethe.

Litografierne er kommet
til Slesvig-Holsten via Ar-

min Mueller-Stahls kuns-
thandler i Lübeck, Frank
Thomas Gaulin, og vises i
studio-galleriet for moder-
ne kunst.

Der er ikke tale om no-
gen række af illustrationer
til Goethes hovedværk,
men nærmere spredte as-
sociationer fra nogle af

værkets nøglescener. Lito-
grafierne er trykt i et oplag
på 75, og Gottorp Slot fik i
søndags et oplag skænket
af Armin Mueller-Stahl
personligt.

Øst og vest
Mueller-Stahl er født i
1930 i Tilsit i Østpreussen,
og efter Anden Verdens-
krig befandt han sig i
Prenzlau i den sovjetiske
besættelseszone og blev se-
nere DDR-borger. Her fik
han som skuespiller fod-
fæste på Volksbühne i Øst-
berlin, og i 1956 slog han
igennem som filmskuespil-
ler. I 1979 forlod han DDR
og bosatte sig i Vesttysk-
land, hvor han fortsatte sin
skuespillerkarriere. Senere
er han også nået til Hol-
lywood.

Mueller-Stahl har blandt
andet medvirket i Fassbin-
ders »Lola« (1985), en rolle
som faderen i Scott Hicks
»Shine« (1996), men hu-
skes måske bedst for New
York-episoden i Jim Jar-
muschs »Taxi Night on
Earth« (1991), hvor han
spiller en taxichauffør

uden kørekort, just an-
kommet fra Østtyskland. 

Museumsdirektør Her-
wig Guratzsch understre-
ger, at Mueller-Stahls lito-
grafier skal tale for sig
selv. Nok er Mueller-Stahl
en kendt skuespiller, men
han er sluppet igennem
kunsthistorikernes kritiske
øjne alene på litografiernes
kvalitet, pointerede Her-
wig Guratzsch, da udstil-
lingen blev officielt åbnet i
søndags.

Han fremhævede vær-
kerne for deres præcision,
spontanitet og stærke ud-
trykskraft.

Interesserede kan læser
mere om udstillingen på
hjemmesiden
www.schloss-gottorf.de,
hvor der også vises et ud-
valg af Mueller-Stahls lito-
grafier.

Landesmuseum på Got-
torp Slot: Udstilling
med litografier af Armin
Mueller-Stahl over te-
maet Goethes Urfast.
Varer til den 31. oktober.

Hans Chr. Davidsen

Skuespiller i en ny rolle

Museumsdirektør Herwig Guratzsch viser Armin Muel-
ler-Stahl vej, da han gæstede åbningen på Gottorp Slot.

(Foto: Povl Klavsen)


