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»Mecanisme« fra 1982. Hans H. Steffens blev inspireret af konstruktivismen, som han dog senere tog sit eget opgør med.

Ældre herre viser moderne kunst
Udstilling. Gottorp Slot
viser en særudstilling
med abstrakte malerier af
Tysklands ældste aktive
kunstner, Hans H. 
Steffens.

SLESVIG. De betydeligste
kunstnere viser sig også at være
de mest produktive.

Denne lidt entydige konklusion
tør kunsthistorikerne drage efter
Picasso - og inden for moderne
tysk kunst gælder det især Horst
Janssen.

Schleswig-Holsteinische Lan-
desmuseen viser frem til den 3.
august en udstilling med en af
Tysklands mest produktive male-
re, den nu 92-årige Hans H. Stef-
fens. Det sker i »Galerie der
Klassischen Moderne« på Got-
torp Slot.

Hans produktion er så om-
fangsrig, at man alene kan fylde
en særudstilling med hans sene
værker. Derfor har Gottorp Slot
indgået i et samarbejde med Lan-
desmuseum i Oldenburg i
Niedersachsen, hvor anden halv-
del af Steffens’ sene arbejder vi-
ses.

Det er dog nok kun en meget
lille skare af liebhavere, der be-
nytter sig af dette dobbelttilbud.

Mod det romantiske
Hans H. Steffens vender sig kraf-
tigt imod den romantiske indfly-
delse, der især findes i tysk male-
tradition.

Efter krigen opholdt han sig i
en længere periode i Paris, og
blev nærmest puffet væk fra sin
tyske baggrund. Steffens blev ud-
dannet på Kunstschule Berlin og
Staatliches Meisteratelier i
Königsberg fra 1933 til 1937. Han
begyndte som portrætmaler og

blev som andre i sin generation
tiltrukket af den tyske ekspres-
sionisme. I 1940 måtte han træk-
ke i værnemagtens uniform, og
under kampene på østfronten
kom han i russisk krigsfangen-
skab. Fangenskabet varede til
1948, hvorefter han vendte tilba-
ge til Hamborg. 

Med Paris-opholdet kom Hans
H. Steffens tæt på konstruktivis-
men og efterkrigstidens moderne
europæiske strømninger.

Opgør
Konstruktivismen er den retning
inden for den abstrakte kunst,
der lægger vægt på den strenge
og konstruerede opbygning af et
billede uden noget forhold til en
realistisk farve- eller formople-
velse.

Hans H. Steffens tog dog senere
et opgør med konstruktivismen
og vendte sig mod landskaberne i
Provence, hvor han stadig bor

den ene halvdel af året. Han er
stærkt inspireret af Eduard
Bargheer (1901-75), hvis billeder
Gottorp Slot tidligere har vist på
en stor retrospektiv udstilling.
Steffens maler stadig - dog mest i
små formater.

Schleswig-Holsteinische Lan-
desmuseen, Gottorp Slot: Spu-
ren - traces - udstilling med
billeder af Hans H. Steffens.

Hans Chr. Davidsen

Hans H. Stef-
fens - lige så
gammel som

Picasso var, da
han døde

i 1973.
(Foto: Landes-

museen)

Nikolaus Störtenbecker: »Raps på Holnæs«, 2000, træsnit i flere lag.

Maleriets Lars von Trier
Udstilling. Som den danske
filmverden skabte sine egne 
Dogme-regler, tog Nikolaus
Störtenbecker fra Angel initiativ
til kunstsymposier, hvor kunst-
nerne skal male som forholdene
er. Störtenbecker er aktuel med
en udstilling.

MUNKBRARUP. Maleren Nikolaus Stör-
tenbecker er kendt som en af initiativta-
gerne til kunstsymposierne »Norddeutsche
Realisten«.

Ideen bag »Norddeutsche Realisten« kan
sammenlignes med den danske filmin-
struktør Lars von Triers dogme-regler fra
1995. Uden diverse tekniske hjælpemidler
eller fotografier skal kunstnerne male på
stedet ud fra de samme betingelser. Moti-
verne skal opstå spontant og under de
vejr- og lysforhold, der er til stede, når
kunstnerne sætter sig til lærredet.

Sådan har de nordtyske naturalister sat
hinanden stævne under fælles symposier i
den fri luft, blandt andet ved Egernførde
Bugt, på Helgoland, ved værftet i Ham-
borg eller senest på Svans, området syd for
Egernførde Bugt.

Kloster Cismar  i Ostholstein er en afde-
ling under Schleswig-Holsteinische Lan-
desmuseen på Gottorp Slot. Her udstiller
Nikolaus Störtenbecker, der bor i Munk-
brarup øst for Flensborg, for tiden godt
100 malerier og grafikker. Langt de fleste
motiver stammer fra Nikolaus Störten-
beckers hjemegn i det nordlige Angel.

Her er landskabsmotiver fra Holnæs,
kystlinjerne ved Flensborg Fjord eller Ok-
seøerne ved Sønderhav. Selv om billederne
er naturalistiske, er de dog ingenlunde fo-
tografisk-lignende gengivelser. Både i far-
ve og form er motiverne stiliserede, atmo-
sfæren forstærket og formen ofte stærkt
reduceret.

Störtenbecker har specialiseret sig i
træsnit, som han laver i flere lag. Med
højeste præcision snitter og farvelægger
han pladerne, så de passer til hinanden i
trykket. Det er en teknik, som han også
har brugt til bogillustrationer - blandt an-
det i forbindelse med Siegfried Lenz’ Hei-
matmuseum.

Schleswig-Holsteinische Landesmuse-
en, Kloster Cismar: Nikolaus Störten-
becker - Malerei und Grafik. Varer til
den 17. august.

Hans Chr. Davidsen


