
FLENSBORG AVIS — Fredag 1. september 2006 — 17KULTUR

Udstilling. En af de
vigtigste repræsen-
tanter for DDR-kun-
sten - og Berliner-
skolen - vises for ti-
den på Gottorp Slot.
Harald Metzkes’ bil-
leder fra 50 år spæn-
der fra det stille til
det udfordrende.

SLESVIG. På billedet »Der
Felsen« står en flok af små
mennesker foran en kæm-
pe klippevæg og kan ikke
gøre noget.

Harald Metzkes malede
det i 1989 - året da DDR
fejrede 40-års jubilæum og

i realiteten blev opløst.
Den 77-årige Metzkes er

som flere andre tidligere
DDR-kunstnere (og re-
præsentanter for Berliner-
skolen) subtil, spidsfindig,
aldrig heftig og aldrig pro-
vokerende. Måske var det
derfor, han klarede sig
igennem arbejder- og bon-
destatens åndelige dikta-
tur uden at sælge sig selv
eller sin kunstneriske inte-
gritet.

Schleswig-Holsteinische
Landesmuseen viser de
næste tre måneder en ud-
stilling med 69 Metzkes-
malerier udført i en perio-
de på 50 år. Det er billeder
malet af en stille person-
lighed, der levede i en til-
bagetrukket rolle i DDR.

Harald Metzkes taler i gå-
der - en disciplin de fleste
kunstnere i DDR havde
god træning i. Lige bortset
fra dem, der var medlem af
partiet og malede socialre-
alistiske billeder på bestil-
ling. Hvis man altså kan
kalde dem for kunstnere.

Janushovedet
Hvad betyder det for ek-
sempel, når to sortklædte
mænd står foran et dødt
rådyr? Og hvor ville Metz-
kes hen, når han malede
alle sine kolleger fra
kunstakademiet i Østber-
lin splitternøgne?

Er det alene balancens
hårfine kunst, der ses, når
en mand  står med service i
hænderne og en kaffekan-

der på panden, der hælder
kaffen ned i koppen, der
næsten er ved at vælte på
tungen?

Noget af det ulækre ved
DDR-systemet var, at al-
mindelige mennesker var
nødt til at tale med to tun-
ger. Derfor kan man fristes
til at dømme Metzkes’ ma-
leri »Januskopf« til at være
lidt for ligetil, men om-
vendt er det næsten et æt-
sende portræt af hans egen
position.

Raffineret
Balancens kunst er det
gennemgående i flere af de
billeder, museet viser i Ri-
dehallen ved Gottorp Slot.
Harald Metzkes malede, så
han aldrig rigtig kom i ka-

rambolage med den stats-
ligt reglemerenterede kul-
turpolitik i DDR. Hans bil-
ledsprog var tilpas raffine-
ret til, at det var svært at
knalde ham for noget. I be-
gyndelsen af 1960erne blev
han dog for ekstrem for
politbureauets smagsdom-
mere og for den småbor-
gerlighed, der levede i bed-
ste velgående i DDR. Der-
for måtte han i mange år
nøjes med illustrationsop-
gaver for at kunne leve,
men i 1970erne blev han
langsomt taget til nåde, og
i 1980erne fik han endda
lov til at rejse til Vesteuro-
pa, hvor han blandt andet
deltog i Biennalen i Vene-
dig - mod selvfølgelig at
lade konen bliver derhjem-

me som pant.
Efter murens fald fort-

satte Harald Metzkes sin
meget søgende proces, og
der er i det hele taget eks-
treme forskelle på hans
billeder - også i kunstne-
risk kvalitet. Hans sene
værker - det vil sige de bil-
leder, der er malet efter
1990 - virker særdeles
selvsikre med intensive
farver og tillige udfordren-
de i deres udtryk.

Harald Metzkes - Bilanz
des Malers. Udstilling på
Gottorp Slot - varer til
26. november.

Hans Chr. Davidsen

Balancens kunst

DDR-kunst. Man taler ik-
ke højt om det, men det er
ren ideologi, at der ikke
vises mere kunst af tidli-
gere DDR-kunstnere i de
vesttyske kunstmetropo-
ler, mener direktøren på
Gottorp Slot.

SLESVIG. Der hersker i de vest-
tyske museer en total ligegyldig-
hed over for de østtyske museer.
Det mener museumsdirektør
Herwig Guratzsch, som retter en

hård kritik mod sine kolleger i
det vestlige Tyskland. Da hans
Schleswig-Holsteinische Landes-
museen i weekenden åbnede en
ny særudstilling med den tidlige-
re DDR-kunstner Harald Me-
tzkes, bebrejdede Herwig Gura-
tzsch de vesttyske museer for at
vise alt for lidt kunst af tidligere
DDR-kunstnere.

Jeg beklager meget at måtte
sige det. Man kritiserer jo ikke
gerne sine kolleger. Men det ærg-
rer mig, at vor Harald Metzkes-
udstilling ikke bliver vist på be-
stemte store museer i de vest-
tyske metropoler. Man diskuterer
det blot ikke åbent, men slår det

hen med, at man ikke har tid til
at vise østtysk kunst. Der ligger
en latent tysk-tysk kulturkamp. ,
siger Herwig Guratzsch.

Han afviser, at det skulle være
en kvalitetsdiskussion og peger
på, at det store marked for kunst
af tidligere DDR-malere befin-
der sig vest for det gamle jern-
tæppe.

En seismograf
Modargumentet er dog, at Deres
kritik let bliver til kulturpolitisk
diskussion.Viser I Harald Metz-
kes på Gottorp Slot, fordi han er
fra det tidligere DDR, eller viser
I ham på grund af billedernes

kvalitet?
- Vi viser selvfølgelig Metzkes

på grund af billedernes kvalitet.
Men billederne har samtidig en
betydning i forholdet mellem de
to dele af Tyskland. Den østtyske
kunst er jo også en seismograf,
siger Herwig Guratzsch.

Før han blev museumsdirektør
i Slesvig, var Guratzsch direktør
for Museum der bildenden Kün-
ste i Leipzig. Her blev han ansat
et par år efter den tyske genfore-
ning.

- Da jeg kom til Leipzig, erfa-
rede jeg til min store forbløffelse,
at al DDR-kunst var taget ned af
væggene og gemt væk i magasi-

ner. Billederne var helt klart ta-
get ned ud fra et ideologisk syns-
punkt, siger Herwig Guratzsch.

Han mener dog, at det er
kunstsamlerne, der har fat i den
lange ende - ikke blot ud fra et
kvalitetssynspunkt, men også
rent økonomisk. De Metzkes-bil-
leder, der i den kommende tid
kan ses i Ridehallen ved Gottorp
Slot, koster mellem 30.000 og
50.000 euro pr. stk.

Guratzsch gætter på, at de in-
den for få år vil stige ganske be-
tragteligt i pris.

Hans Chr. Davidsen

Museumschef taler
om tysk kulturkamp

Harald Metzkes: »Der Parnaß« (1965), olie på lærred 140 x 180 cen-
timeter. (Privateje)

Harald Metzkes:
»Januskopf«
(1977), olie på
lærred 130 x 114
centimeter.
(Foto: Berliner
Volksbank)Harald Metzkes: »Der Kannegießer« (1999), olie på lærred 195 x 200 centimeter. (Privateje)

Herwig Guratzsch:
- Den østtyske
kunst negligeres
konsekvent af alle
store vettyske
kunstmuseer.
(Foto: Martina 
Metzger)


