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Udstilling. Den ekspressio-
nistiske maler Georg Tap-
pert var, hvad man med et
nutidigt begreb kunne kal-
de politisk ukorrekt. Han
provokerede småborgerlig-
heden i kejsertidens Tysk-
land ved at tegne kvinder
med lidt eller uden tøj. De
næste fem måneder kan
man se en brøkdel af hans
værker på Gottorp Slot.

SLESVIG. Eksotiske kvindelige artister,
nøgendansere, chansonetter, glædes-
piger og demimonder.

Georg Tappert (1880-1957) var en af
de første tyske kunstnere, der skildrede
den verden, som ekspressionisterne se-
nere holdt så meget af at gengive i al-
skens forvredne og farvemættede ma-
lerier: Storbyens underholdningsindu-
stri og glædesliv i begyndelsen af
1900-tallet.

Det var dengang modernismen og
det konservativt-traditionelle stødte
på hinanden med et ordentligt brag.
Det var to verdener som dag og nat,
der fandtes inden for de samme lan-
degrænser. Og det blev også sammen-
stødet mellem de to verdener, der blev
en del af hele det perverterede ideolo-
giske opgør, som nazisterne tog med
avantgarden.

I kejsertiden var det bestemt ikke
god latin at tegne nøgendansere med
fyldige bryster og flotte, lange ben, så
det var lige, hvad Georg Tappert gjor-
de - som en provokerende kontrast til
småborgerligheden.

Efter Første Verdenskrig og revolu-
tionstiden i Tyskland hentede Georg
Tappert nye impulser i kubismen og
søgte efter nye holdepunkter i en ver-
den af undergang og opbrud. Det blev
landskaber og badegæster, der optog
ham, indtil han kastede sig over »de

gyldne 20ere« med gadeliv, caféer,
natklubber og cirkus.

Schleswig-Holsteinische Landesmu-
seen åbner i morgen en særudstilling
med Georg Tapperts tegninger i perio-
den fra 1904 til 1940. »Fra brænd-
punkt til brændpunkt« er titlen på ud-
stillingen, der kan ses i »Galleriet for

kunst fra det 19. århundrede« på Got-
torp Slot. De kommende fem måneder
kan gæsterne studere alsidigheden i
75 af Tapperts tegninger og akvareller.
Og får man det indtryk, at Georg Tap-
pert var besat af at tegne og male da-
mer i det pulserende liv, ja så er man
ikke helt forkert på den. Tappert havde
stor psykologisk indsigt og indlevelses-
evne i andre mennesker.

Efterlod 4500 værker
Efter hans død fandt man over 4500
blade med billeder i alskens tekniker,
fra den grove blyantskitse og grafiske
værker til pasteller og akvareller. Man-
ge værker var endog gået tabt under
nazisternes klapjagt på ham eller un-
der krigens bombardementer.

I 1937 blev han afskediget som pro-
fessor på kunstakademiet i Berlin,
hvorefter han trak sig tilbage i sit eget
indre eksil, og i 1944 opgav han fuld-
stændig kunsten.

Det er intet tilfælde, at det lige er
Schleswig-Holsteinische Landesmuse-
en, der nu vier Georg Tappert endnu

en stor udstilling. Det var den tidligere
direktør på Gottorp Slot, Gerhard Wie-
tek, der med hjælp fra Georg Tapperts
enke samlede den kunstneriske arv i
depoterne i Slesvig. Senere blev der
oprettet en fond, der råder over en
stor del af Tapperts tegninger, malerier
og grafiske blade, en fond der også er
hjemmehørende i Slesvig.

Tappert selv stammede fra Berlin.

Schleswig-Holsteinische Landesmu-
seen: Fra brændpunkt til brænd-
punkt - tegninger af Georg Tappert
1904-1940. Udstilling på Gottorp
Slot. Varer til den 6. juni.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Besat af damer
Jürgen Fritschen, direktør for Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, drister sig til et blik på Georg Tapperts maleri  »Mädchen mit Ponyfrisur« fra 1929.

Et år
med
kunst på
Gottorp
Slot
Udstillinger. Bil-
leder fra Orien-
ten og den eks-
pressionistiske
kunstner Erich
Heckel bliver to
af sæsonens høj-
depunkter.

SLESVIG. Allerede i næ-
ste weekend præsente-
rer Landesmuseen en ny
udstilling i Ridehallen
ved Gottorp Slot. Her
vises skulpturer af bil-
ledhuggeren Klaus Kü-
temeier fra Hamborg.

Den 21. marts åbner
en udstilling med tråde
til nutiden. I Hjortesa-
len på Gottorp Slot kan
man se eksempler på
billeder, der skildrer li-
vet i Orienten fra det
17. til det 19. århund-
rede. Udstillingen prø-
ver at pejle sig ind på,
hvornår det fremmede
bliver set som en trus-
sel, og hvornår det bli-
ver til en fascination.

Årets store ekspres-
sionistiske indslag bliver
en retrospektiv udstil-
ling med Erich Heckels
akvareller, der åbner
sidst i april og varer til
slutningen af august.
Den 6. juni åbner muse-
erne en udstilling med
unge kunstnere fra
Slesvig-Holsten og
Hamborg. Den 5. sep-
tember vises et udsnit
af kunstsamlingen
Großhaus, og fra den
26. september bliver Ri-
dehallen fyldt med tysk
kunst fra efterkrigsti-
den.

Endvidere er udstil-
lingen med den italien-
ske maler Werner Vac-
cari, »Siamo solo noi«,
blevet forlænget til den
22. august.

Volkskunde Museum i
Slesvig - der er en del
af Landesmuseen - åb-
ner i september en sær-
udstilling, der varer
godt to år. »Krawall!« er
overskriften, der hand-
ler om alle former for
oprør, revolutioner, de-
monstrationer fra revo-
lutionsåret 1848 til nu-
tidens hooligans og
rockerbandet.

En anden underafde-
ling, det jødiske mu-
seum i Rendsborg, viser
fra den 21. februar til
den 2. maj malerier af
den jødiske kunstner
Rosemarie Koczy, og fra
den 4. juli til den 19.
september en biografisk
udstilling om kunstmæ-
cenen Oscar Troplowitz
fra Hamborg.

Hans Christian 
Davidsen
hcd@fla.de

Georg Tappert: »Mädchenkopf mit kur-
zen Locken«« (1923-1933).

Georg Tappert: »Sitzende Elisabeth als
Tänzerin vor Spiegel« (1925-1929).

Georg Tappert: »Mädchen mit fe-
rafftem Rock« (1923-1933).
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I kejsertiden var
det bestemt ikke
god latin at teg-
ne nøgendanse-
re med fyldige
bryster og flot-
te, lange ben.
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