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Udstilling. Gottorp Slot
er klar med den første
retrospektive Georg Tap-
pert-udstilling i 25 år.
Tappert var ekspressio-
nist, men søgte dog helt
andre veje end sine kol-
leger som Nolde og
Kirchner. Det var nede
på jorden, på gadeplan i
Berlin, at han fandt sine
frugter.

SLESVIG. Ekspressionisten
Georg Tappert skildrede meget
indlevende dét Berlin, som de
landlige og reaktionære kredse
i Tyskland – inklusive nazister-
ne – hadede og frygtede: Mel-
lemkrigstidens moderne og ka-
lejdoskopiske storbyliv med va-
rietéer, det individuelle cafeliv,
teater og cirkus – det levende
og uoverskuelige Berlin-miljø,
der repræsenterede opbrud og
fritsvævende erotik.

Gottorp Slot præsenterer på
søndag en ny udstilling i ræk-
ken af museets udstillinger med
tyske ekspressionister. Denne
gang er det en typisk Berlin-
ekspressionist, der zoomes ind
på. Georg Tappert (1880-1957)
adskiller sig væsentligt fra sine
ekspressionistiske ligemænd.
Mens en maler som Ernst Lud-
wig Kirchner igen og igen kred-
sede om sine gade- og bybille-
der fyldt med sjælelig angst, og
medlemmerne af kunstnergrup-
pen Die Brücke dyrkede det op-
rindelige og naturen, var Georg

Tapperts foretrukne miljø dag-
ligdagen i storbyen.

Slesvig-Holstens kunstmuse-
um viser i Ridehallen ved Got-
torp Slot 80 oliemalerier og 24
tegninger i store formater sam-
men med en række dokumenter
om kunstneren Georg Tappert.
Det er første gang siden 1980,
at Georg Tappert vises retro-
spektivt, og det store omfang er
kun blevet muliggjort ved om-
fattende lån fra private og of-
fentlige samlinger i Europa og
USA.

Blev afvist
Georg Tappert blev uddannet
på kunstakademiet i Karlsruhe
og blev i sin tidlige fase præget
af Gaugain, Cézanne og Edvard
Munch.

I 1907 flyttede han fra Berlin
til Worpswede syd for Elben.
Her opstod et tæt venskab med
Paula Modersohn-Becker, før
han et par år senere vendte til-
bage til Berlin. Tappert var en
af de yngre kunstnere, der i
1910 blev afvist af secessionen i
Berlin. Secession var betegnel-
sen for forskellige tyske og øst-
rigske kunstnergrupper, der i
slutningen af 1800-tallet trak
sig ud af (ordets latinske betyd-
ning) akademierne og udstillin-
gerne, som de opfattede som
hæmmende og utidssvarende. I
stedet for dannede Georg Tap-
pert Neue Sezession Berlin
sammen med blandt andre Max
Pechstein.

Det afgørende skift for Georg
Tappert kom dog med dannel-
sen af Novembergruppen i no-
vember 1918, da Tysklands del-
tagelse i Første Verdenskrig var
slut. Det var en gruppe af ven-

streorienterede tyske kunstnere,
hvis ambition var »en dialog
mellem masserne og kunsten«,
som det hed i gruppens mani-
fest. Interessen og støtten kom
dog mest fra middelklassen.

Indre eksil
I 1921 blev han professor ved
kunstakademiet i Berlin 
(Preußische Staatliche Kunst-
schule), men med nazisternes
magtovertagelse begyndte en
decideret smædekampagne mod
ham, og i 1937 blev hans pro-
fessortitel taget fra ham, og han
fik forbud mod at male. Tap-
pert gik i en slags indre eksil i
krigsårene, et eksil, som han
som kunstner aldrig rigtig kom
ud af. Efter 1945 var hans kald
i højere grad genopbygningen
af et nyt og frit kunstakademi i
Berlin.

Schleswig-Holsteinische Lan-
desmuseen råder selv over en
omfattende Georg Tappert,
samling som enken Annalise
Tappert testamenterede til mu-
seerne. Hun døde i 2002, og sid-
ste år blev malerierne officielt
overdraget Gottorp Slot med
den såkaldte Georg Tappert-
kunstfond.

Udstillingen i slottets gamle
ridehal indeholder flere af
Georg Tapperts kendte serier,
deriblandt hans »Betty-bille-
der« og »Varieté-skildringer«.

Georg Tappert – Deutscher
Expressionist. Udstilling på
Gottorp Slot fra den 20.
marts til den 12. juni.

Hans Chr. Davidsen

De gyldne 20ere

Köpfe, 1909

Can Can, 1911

Halbakt mit Hut, 1910.

Sitzende Betty, 1913

Im Varieté, 1911

Varieté, 1911
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