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Præsentationen af Armi Mueller-Stahls værker medførte et presseopbud, der sjældent er
set på Gottorp Slot. (Fotos: Povl Klavsen)

Udstilling. Skuespilleren
Armin Mueller-Stahl er et
multitalent. Under opta-
gelserne til den ny Bud-
denbrook-film tegnede og
malede han på siderne i
det originale filmmanu-
skript. De udstilles fra i
morgen på Gottorp Slot.

SLESVIG. Skuespilleren Armin
Mueller-Stahl indrømmer det
gerne: Skuespillet kommer i an-
den række. Maleriet og tegne-
kunsten er blevet det vigtigste
for ham i en alder af 78 år. Selv
ved juletid, når han kommer på
biograflærrederne i en af de
største tyske filmproduktioner i
år.

Første juledag har Heinrich
Breloers filmatisering af Thomas
Manns »Buddenbrooks« premie-
re i de tyske biografer, så det er
lidt af et scoop, at Schleswig-
Holsteinische Landesmuseen i
morgen kan præsentere en særlig
udstilling med en anden af Ar-
min Mueller-Stahls kunstneriske
begavelser - nemlig maleriet.

Armin Mueller-Stahl har rollen
som konsul Jean Buddenbrook i
den ny film. Mens optagelserne
af filmen stod på, tegnede og ma-
lede Mueller-Stahl et væld af
skitser - oven på den originale
drejebog til filmen. 357 blade
blev det til, og de 173 vises i
Kreuzstall ved Gottorp Slot.

- Jeg har spillet så meget teater
og medvirket i så mange film, at
jeg nu lige så langsomt lader
skuespillet ebbe lidt ud. Jeg siger
ikke stop fra den ene dag til den
anden, men maleriet får en høje-
re prioritet i mit liv, siger Armin
Mueller-Stahl, der i disse dage
gæster Slesvig i forbindelse med
udstillingsåbningen.

Det er kun en halv snes år si-
den, at Armin Mueller-Stahl

sprang ud som billedkunstner. I
2000 havde han sin første sepa-
ratudstilling på Gottorp Slot. I
forvejen var han kendt som en
dygtig violinist, der allerede i
1960erne var på sine første inter-
nationale koncertrejser. Over 150
filmroller er det blevet til, både i
DDR, som han forlod i 1979 - ef-
ter tre år tidligere sammen med
andre DDR-borgere offentligt at
have protesteret mod DDR-regi-
mets udvisning af Wolf Bier-
mann.

Armin Mueller-Stahl stammer
fra Tilsit i Østpreussen, hvor han
voksede op i en kunstinteresseret
familie. Her blev malet, musice-
ret og spillet teater, indtil Anden
Verdenskrig vendte op og ned på

alting. Lige siden har tegne- og
maletalentet ventet på at blive
brugt.

Et frirum i filmarbejdet
- Når jeg maler under indspil-
ningen af en film, så er det helt
klart en slags ventil. Når man la-
ver film, er man utroligt bundet.
Som skuespiller har man bare at
følge instruktørens anvisninger.
Derfor nyder jeg den frihed, jeg
har, når jeg i en fristund kan
trække mig tilbage og lade kera-
tiviteten få frit løb, siger Armin
Mueller-Stahl, der i dag har dob-
belt bopæl ved Østersøen i Sles-
vig-Holsten og i Los Angeles.

Han har malet alt det, der faldt
ham ind: Portrætter af store

komponister som Richard Wag-
ner og Mendelssohn, forfatteren
Joachim Ringelnatz, figurer fra
Buddenbrook, skuespillerkolle-
ger og halv-abstrakte motiver.
Og ikke for at behage, understre-
ger han. Nærmere tværtimod.
Med stærke gråtoner og dystert
mørke ser han for eksempel til-
bage på sin fortid i DDR. Tiden i
arbejder- og bondestaten bliver
fremstillet som en tid, da det ik-
ke var til at kende forskel på ven
og fjende.

- Jeg dyrker nærmest anti-far-
verne. Det vil sige de farver, som
ikke sælger. Man ved jo, at lyse
farver sælger bedre end mørke i
gallerierne, heste sælger bedre
end køer og den slags. Men jeg

nyder den frihed at kunne sætte
de farver sammen, der passer
mig. Men maleriet har det lige-
som skuespillet. Hvis man sger et
forkert ord på scenen eller har en
forkert intonation, så mærker
publikum det med det samme.
Sådan er det også med farver og
penselstrøg, siger Armin Muel-
ler-Stahl.

Et af verdens bedste
Han har flere gange været privat
gæst på Landesmuseen på Got-
torp Slot, som han kalder for »et
af verdens smukkeste museer«.

- Det er ikke blot et smukt slot
med et smukt haveanlæg. Det er
også det, der gemmer sig indven-
dig. Her kræses for ophængnin-
gen, der veksler meget raffineret
mellem det larmende og det stille
og mellem det hurtige og det
langsomme - ligesom i en god
fortælling. Der er dramaturgi i
ophængningen. Jeg bliver faktisk
helt imponeret af mine værker,
når jeg ser den måde, de er
hængt op på, siger Armin Muel-
ler-Stahl med sit karakteristiske
glimt i øjet.

I forbindelse med udstillingen
er udkommet en kunstbog på
knap 300 sider med de overmale-
de manuskript-sider i original-
størrelse. Og man skal ikke un-
dre sig over, at nogle af billeder-
ne vender på hovedet. De er af-
bildet nøjagtig, som Armin Muel-
ler-Stahl har afleveret dem.

Filminstruktøren Heinrich
Breloer vil være til stede ved den
officielle åbning i morgen. Den
er dog kun for særligt indbudte
gæster.

Schleswig-Holsteinisches Lan-
desmuseen: Armin Mueller-
Stahl: »Die Buddenbrooks« -
udstilling i Kreuzstall ved
Gottorp Slot. Åbner i morgen
og varer til den 19. april 2009.

Hans Christian Davidsen

Fantasier på et filmmanuskript
Filmmanuskriptets tekstsider kryd-
ret med farver.

Armin Mueller-Stahl har rollen som konsul Jean Buddenbrook i den ny Buddenbrook-film, der får premie-
re første juledag. I morgen præsenteres hans skitse - og maleriudstilling på Gottorp Slot.

Skitse af Tony Buddenbrook.

Rundvisning
FLENSBORG. Professor Ulrich
Schulte-Wülwer viser i morgen
rundt på særudstillingen »Max
Liebermann und norddeutsche
Künstler der Berliner Secession«.
Det sker i Hans-Christiansen-
Haus på Museumsberg klokken
11.30.

Museumsberg har sammen med
Søfartsmuseet åbent anden jule-
dag fra klokken 10 til 16. Der er
lukket den 24. december samt
første juledag. Eiszeitshaus er
lukket alle  feriedage i julen
bortset fra den 28. december,
hvor det er åbent fra klokken
10.30 til 16. (FlA)

Musikgudstjeneste på Als
HAVNBJERG De syv læsninger er en mu-
sikgudstjeneste efter en fast skabelon. Der
læses tekster, som hver efterfølges og der-
med understreges af musikindslag, fælles
salmesang, instrumentalmusik og korsang
- det hele formet som en indledning til ju-
len.Vi har ved Havnbjerg kirke valgt den
korte form med syv tekster. I morgen
klokken 10.30 er »de syv læsninger« på
programmet i Havnbjerg Kirke på Nord-
als.

Maria Skuladottir med uddannelse fra
Musicalakademiet i Fredericia kommer og
synger, og desuden medvirker pastor An-
nette Sloth, Bodil Petersen, kirkesanger,
Hans Erik Wrang, trompet, Henning Jen-
sen, klarinet og Jes Solmer, orgel. (FlA)

Julekoncert med Flensburger Bach-Chor
FLENSBORG. Flens-
burger Bach-Chor stiller
i morgen op til korets
traditionsrige julekon-
certer i Marienkirche i
Flensborg.

Ud over Bach-koret
medvirker også kirkens
børne- og ungdomskor
og Collegium Vocale. På
programmet er et udvalg
af jule- og adventssange, og Concerto
Farinelli præsenterer musik på histo-
riske instrumenter (fløjte, violin og
lut). Orkestret spiller blandt andet
julekantater af Boxberg og Lübeck
samt den sjældent opførte Julemesse

af Marc Antoine Char-
pentier, der aldrig tid-
ligere har været spil-
let ved en koncert i
Flensborg. Stykket af
den franske barok-
komponist er kendt
som Eurovisionsfanfa-
ren »Te deum«.
Koncertprogrammet
bliver i øvrigt indspil-

let på cd i januar, og denne cd skal
efter planen udkomme op til julen i
2009. Musikprofessor Matthias Janz
har den musikalske ledelse ved de to
koncerter, der begynder klokken 15
og 18. (FlA)


