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Til venstre: Francisco
de Goya: »Disparate
desordenado« fra 1815-
24. Nedenfor ses Horst
Janssens svar, »Nichts
trennt sich ganz« fra
1972.

Horst Janssens
portræt af Goya
udført som kolo-
reret radering i
1976.

Kunstnere på kanten
Udstilling. Den nord-
tyske grafiker Horst
Janssen brugte den
spanske mester Goya
som katalysator. 
Gottorp Slot viser,
hvad der kom ud af
denne statiske elektri-
citet mellem to lige-
sindede, der levede i
hver deres tid.

SLESVIG. Begge levede helt
ude på kanten. Begge satte
de deres eksistens på spil for
at erobre nye territorier og
vinde ny indsigt.

Den nordtyske kunstner
Horst Janssen (1929-95) og
den store spanske mester
Francisco de Goya (1746-

1828) havde også begge en
besættelse. Horst Janssen
var slave af sprut. Goya
havde voldsomme hallucina-
tioner. Han mødte indre
dæmoner og så ansigter.

Og begge spiddede de de-
res samtid og samfund.
Goya gik i kødet på den
spanske adel, som han syn-
tes var forløjet. For eksem-
pel i sine billeder af gamle,
ulækre mænd, der vil have
ungt kød. Og de purunge da-
mer, der gifter sig med rige
oldinge for pengenes skyld.

Horst Janssen fordømte
den gamle preussiske milita-
risme, som han mente levede
videre i Forbundsværnet i
efterkrigstidens Vesttysk-
land.

Lysfølsomme
I dunkle rum øverst på Got-
torp Slot viser Schleswig-

Holsteinische Landesmuseen
den næste halvanden måned
en udstilling med Horst
Janssens kunstneriske dis-
kussion med Goya. Dunkle,
fordi de grafiske arbejder er
så følsomme, at de ikke tåler
dagens lys.

Museet griber dermed
Slesvig-Holsten Musik Fes-
tivals aktuelle tema, Spa-
nien. »Wer das Gegenteil
will, kopiert das Original« er
udstillingens undertitel - og
titlen på et af Horst Jans-
sens billeder.

Janssen brugte Goyas bil-
leder som en katalysator for
sin egen kunst - det vigtigste
forbillede var raderingscyk-
lussen »Capricios«, som
Goya offentliggjorde i 1799.
Tyskeren lod sig inspirere af
sin spanske ligesindede på
direkte opfordring fra
kunstkenderen Gerhard
Schack fra Hamborg.
Schack var nær ven og 
Horst Janssen. En stor del af
lånene på Gottorp-udstillin-
gen stammer også fra den
samling, Gerhard Schack
har skænket Kunsthalle i
Hamborg. Den anden væ-
sentlige del kommer fra
Horst Janssen-Museum i
kunstnerens fødeby, Olden-
burg.

Udstillingen er opdelt i
flere kapitler. Et af dem er
helliget reproduktioner af de
Goya-billeder, som Janssen

direkte lod sig inspirere af.
Derefter vises en socialkri-
tisk afdeling med værker af
både Goya og Janssen - beg-
ge leverede de deres provo-
kationer mod stat og
småborgerlighed.

Lussinger og
branderter
Forholdet mellem det mand-
lige og det kvindelige køn
får også alt, hvad det kan
trække. Janssen oplevede i
midten af 80erne en heftig
forelskelse i en langt yngre
kvinde - meget apropos et af
Goyas temaer.

Forelskelsen endte ulykke-
ligt med lussinger og kæm-
pebranderter. Et afsluttende
tema er vold med udgangs-
punkt i Goyas raderinger
»Los Desastres de la Guer-
ra«, der blev fuldendt i 1820.
Uhyggelige billeder af kri-
gens totale umenneskelig-
hed.

I forlængelse af dette tema
skildrer Horst Janssen sin
kvalfulde kærlighed til den
unge Annettchen i serien
»Svanshall verkehrt«.

Udstilling på Gottorp
Slot: Janssen sieht Goya.
Kan ses til den 22. sep-
tember.

Hans Chr. Davidsen

Fakta
• Den spanske maler og grafiker Francisco de
Goya (1746-1828) havde en unik sans for det fan-
tastiske og dæmoniske.

• Hans særprægede og enestående kunst ytrede sig
især i fresker med religiøse motiver og dybde-
borende portrætskildringer, blandt andet af den
spanske kongefamilie. Disse opstod, da han var
ansat som hofmaler.

• Under indtryk af spanskernes oprør mod fransk-
mændene i 1808 malede Goya en serie uhyggelige
billeder af den blodige nedslagtning i Madrid.

• Goya var modstander af enevælden og under-
trykkelsen under Fernando den Syvende. Inkvisi-
tionen erklærede hans billede »Den nøgne Maja«
for pornografisk. Trods rygter om det modsatte,
var det ikke hertuginden af Alba, der stod model
til Maja-billederne (det andet hed »Den påklædte
Maja«. Man mener dog, det var hende, der bestilte
dem.

• I 1820 begyndte han på en serie uhyggelige fre-
sker i sit eget hus, »De sorte billeder«. Fire år sene-
re flygtede han til Bordeaux. Han døde  som land-
flygtig i 1828.


