
Udstilling. Kunst-
samleren Carl Groß-
haus viser sine ynd-
lingsbilleder i Kreuz-
stall ved Gottorp
Slot. Det bliver sidste
gang, man kan se ud-
valg af hans samling i
Slesvig.

SLESVIG. Carl Großhaus fra
Köln er en mand med lidt eks-
tra på bankbogen. Han er in-
geniør, forretningsmand og li-
denskabelig kunstsamler. Og
det er ikke det rene pjat, han
køber.
I hans samling findes ameri-

kanske pop-art kunstnere som
Roy Lichtenstein, Tom Wessel-
mann og Andy Warhol. Her er
fluxus-kunst af Joseph Beuys
og værker af Anselm Kiefer,
kunstneren der med sin mo-
numentale og voldsomme
malemåde har insisteret på
den tyske fortid.
Siden 2003 har Schleswig-

Holsteinische Landesmuseen
haft lov til at vise kunst fra
Carl Großhaus’ kunstsamling
på over 2000 værker.
Museet skrev kontrakt med

Großhaus og har siden med
en halv snes udstillinger vist
tematiske udsnit fra samlin-
gen. Nu kommer den sidste
udstilling, og med godt 300
billeder bliver det også den
største.
Nogen rød tråd er der til

gengæld ikke. Billederne, der
vises i Kreuzstall ved Gottorp
Slot, er alene udvalgt efter

æstetiske kriterier, og kurator
på udstillingen har såmænd
været Carl Großhaus selv.

En skam at det er slut
Der findes ikke mange af Carl
Großhaus’ støbning i Tyskland,
og de fleste bor langt syd for
Elben. I Slesvig-Holsten er det
begrænset, hvad der findes af
private kunstsamlere.
Desto mere taknemmelig er

kunsthistoriker Thomas Gä-
decke fra museerne på Got-
torp Slot over at have kunnet
få en kunstsamler fra
Nordrhein-Westfalen til at vi-
se sin samling frem på et mu-
seum i det nordligste Tysk-
land.
- Samarbejdet mellem

Großhaus har udviklet sig hen
ad vejen. Så for os er det en
skam, at det slutter med kon-
traktens udløb i 2014. Med
Großhaus har vi fået stor me-
diebevågenhed også længere
ned i Tyskland - blandt andet
genem Großhaus’ private ven-
skab med den tidligere for-
bundskansler Gerhard Schrö-
der, som har besøgt os flere
gange. Også da han endnu var
kansler, siger Thomas Gäd -
ecke.

Besøg af Schröder
Gerhard Schröder har også gi-
vet tilsagn om at komme på
udstillingens sidste dag den
12. januar næste år - »Finissa-
ge«, som man kalder det med
et godt ord på tysk.
En kunsthistoriker på et

museum er naturligvis glad
for omtale i medierne, men i
allerførste omgang glad for at
kunne vise kunst på et kvali-
tativt højt niveau. Med på ud-
stillingen er blandt andre også

Ernesto Tatafiore, Klaus Fuß-
mann, Zoran Music, Cy Twom-
bly, Dieter Roth og ikke
mindst den tyske maler, grafi-
ker og tegner Friedrich
Meckseper, der formodentlig
er Großhaus’ yndlingskunst-
ner. I hvert fald hvis man skal
dømme efter antallet af
Meckseper-billeder, der er

med på denne finaleudstilling.
Hans billeder er sprængfyldt
med metafysik.

Fantasier fra Wien
Carl Großhaus kender alle
kunstnerne personligt, og fle-
re af dem vil være til stede
ved den officielle åbning i
morgen. Her deltager også

den tidligere chef for Landes-
museen, Herwig Guratzsch,
der var den, der opbyggede
kontakten til Carl Großhaus.
Har man set nogle af de an-

dre Großhaus-udstillinger i
Slesvig gennem de seneste ti
år, vil man kunne genkende
flere af billederne på denne
udstilling. Men men. Der er

også specielt én kunstner, der
er kommet til ære og værdig-
hed, og det er østrigeren Ro-
bert Zeppel-Sperl, en glad po-
part-kunstner med et lidt flo-
wer-power agtigt formsprog,
der tydeligvis har baggrund i
Wienerskolens fantasi.
- Vi kan godt være så åbne

og sige, at han ikke lige faldt i
Herwig Guratzsch’ smag. Men
nu er Zeppel-Sperl her så, si-
ger Thomas Gädecke.
Og man kan blot konstatere,

at østrigeren stort set ikke har
begået et motiv uden, at der
er kvindelige bryster med på
det. Så får titlen »Lieblingsbil-
der« endnu en betydning.

Schleswig-Holsteinische
Landesmuseen: Lieblings-
bilder i Kreuzstall ved Got-
torp Slot. Billeder fra Carl
Großhaus-samlingen. Varer
til den 12. januar 2014.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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»Continental Drift« hedder dette maleri af den amerikanske kunstner Terry Rodgers. Museumspraktikanterne Sophie Bischoff og
Katja Lüthje studerer de løsslupne festligheder.

I en løsrevet
collageagtig
stil fokuserer
Fritz Köthe på
massemedier-
nes fremstil-

ling og dyrkel-
se af det ero-
tiske og por-
nografiske.

Den midlertidige
leder af museerne
på Gottorp Slot,
Thomas Gädeke,
nyder synet af
Ernesto Tatafio-
res »Serata futu-
rista antipudica«.

Rigmand
viser sin
kunstskat 

Workshop. Der er dans fra 1920erne, når
Museumsberg inviterer til workshop i dag.
Den følges op med mere swing i de kommen-
de måneder. 

FLENSBORG. Museumsberg bliver i eftermiddag en danseskole. I
aulaen i Hans-Christiansen-Haus er der fra klokken 16 til 18
danse-workshop med danseskolen Los Salseros, og dansen, der

skal øves, er swing fra 1920erne. Workshoppen arrangeres i for-
bindelse med Museumsbergs særudstilling »Alles Golden- Die
20er Jahre«, der fokuserer på et årti med krise og arbejdsløshed,
men også en opblomstring i kunst, litteratur og kulturliv.
Deltagere  workshoppen får en fribillet til Swinging Ballroom

Party, der den 4. maj finder sted i Volksbad i Flensborg. Her sør-
ger Uni-Bigband Flensburg for musikken sammen med Swing
DJane Sillie Holliday, der præsenterer Charleston fra 1920erne,
bigband-swing fra 1930erne til 1960erne, rockabilly, boogie og
retro-swing.
Publikum fra swing-festen i Volksbad får rabat til særudstil-

lingen på Museumsberg.
Fredag den 21. juni fortsætter Museumsberg med festlighe-

derne. Da åbnes aulaen for midsommer-tanngo fra Argentina
med cocktailbar og tango, som den blev danset i Buenos Aires i
1920erne. Denne aften vil udstillingen være åben til klokken 22.
Der er også swing den 7. juni. Rita Gäbler Quintett er et nyt en-
semble med musikere fra det slesvig-holstenske jazzmiljø, og
det præsenterer bossa nova, bepop, funk, swing og evergreens.
Deltagelse i danse-workshoppen i dag koster 15 euro.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Det svinger på Museumsberg i Flensborg

»Hero und Le-
ander« af An-
selm Kiefer,
der med god
ret kan kaldes
»en levende
klassiker«.


