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Den ombyggede banegård i Uelzen i Niedersachsen.

St. Barbara-Kirche i Bärnbach i Steiermark.

Børnehave i Heddernheim i Frankfurt.

Ronald McDonald Haus i Essen.

Modellen til Waldspirale i Darmstadt. (Fotos: Hundertwasser Archiv)

Udstilling. De fleste arkitekter bryder sig
bestemt ikke om Hundertwasser. Til
gengæld strømmer folk til for at se hans
fantasifulde bygningsværker. Gottorp Slot
har overtaget en publikumsmagnet fra
Frankfurt.

SLESVIG. Når Gottorp Slot på søndag åbner en ny
særudstilling med Hundertwassers arkitektur, kom-
mer den officielle åbningshøjtidelighed ikke til at fo-
regå med deltagelse af fremtrædende regionale arki-
tekter - som museumsdirektør Herwig Guratzsch el-
lers havde håbet.

- De fleste arkitekter finder Hundertwassers byg-
ningsværker afskyelige, og de har derfor valgt at blive
væk. Der er dog en lille gruppe, som også har taget
mod indbydelsen med kyshånd, fortæller han.

Arkitekternes fagblad, Bau Bild, har dog valgt helt
at ignorere udstillingen i Ridehallen ved Gottorp Slot.
Kunstneren Friedensreich Hundertwasser (1928-2000)
blev ifølge kunsthistoriker Ulrich Schneider nedgjort
af dem, der ikke tilhører den brede masse. 

- Turisterne strømmer til for at se hans huse i Tysk-
land og Østrig, og beboerne er blevet skrevet op på
ventelister for at komme til at bo i hans værker - ja
enkelte steder har interesserede lejere betalt bestik-
kelse for at komme forrest i køen. Det er tydeligvis
noget, der har foruroliget den almindelige arkitekt-
stand, siger Ulrich Schneider.

Østrigeren Hundertwassers stærkt personlige stil
har rødder i surrealismen og er karakteristisk ved sin
labyrintagtige ornamentik. Hans uregelmæssige linjer,
spiralen som grundmotiv og svungne linjer blev lige
fra begyndelsen mødt med foragt af den etablerede
arkitektstand. Imens gjorde Hundertwasser det til en
dyd at foragte rette vinkler og lige linjer i sine bygge-
rier. De mest kendte findes i Wien, og i Tyskland har
han tisset territoriet af i blandt andet Darmstadt,
Wittenberg, Uelzen, Essen og Frankfurt.

Giver gode besøgstal
Udstillingen »Ein Sonntagsarchitekt. Gebäute Träu-
me und Sehnsüchte« har Schleswig-Holsteinische
Landesmuseen skaffet til Gottorp Slot, efter at den er
blevet vist på Deutsches Architekturmuseum i Frank-
furt. Er det en udstilling, som museumsdirektør Her-
wig Guratzsch simpelthen bare måtte vise, eller er det
også for at kaste en luns ud til det brede publikum og
dermed få en god besøgsstatistik?

- Nu har vi beskæftiget os en del med barokarkitek-
turen på Gottorp Slot, så udstillingen kan da godt ses
som et led i vor interesse for arkitektur. Men jeg er-
kender da, at vi har meget lave besøgstal i netop den
periode, hvor vi viser udstillingen, og det skulle den
da gerne modvirke, siger Herwig Guratzsch.

Friedensreich Hundertwasser (eller Friedrich
Stowasser, som han i virkeligheden hed) blev født så
tidligt, at han nåede at se al den arkitektur, som An-
den Verdenskrig ødelagde. Men han nåede også at se
de endnu større ødelæggelser, som efterkrigstiden
bragte med sig med hurtigt og fantasiløst nybyggeri
og anlæggelse af store veje midt igennem gamle by-
kerner. I dag mener mange, at efterkrigstidens øde-
læggelser af arkitektoniske perler i Europa var langt
større end de ødelæggelser, seks års verdenskrig førte
med sig.

Teori omsat i praksis
Hundertwasser drager naturen med ind i byggeriet
som en ligeværdigt part. Hans huse er ofte blevet byg-
get ind i bakkede landskaber, og på selve byggerierne
finder man tit græsplæner og træer. Samtidig dyrkede
han en opadgående arkitektur på en vægt placeret i
højderne. En stor del af den faglige kritik er gået på,
at hans facader egentlig blot er staffage sat på ret or-
dinære byggerier, men den kritik har Ulrich Schnei-
der svært ved at godtage.

- Det er værd at fremhæve, at han er den eneste
kunstner eller arkitekt, som direkte har kunnet om-
sætte de udkast, han arbejdede med mange år i forve-
jen. Husk på, han arbejdede med store teoretiske pro-
jekter mange år før, han for alvor slog igennem i be-
gyndelsen i begyndelsen af 1980erne, siger Schneider.

Hundertwasser minder måske om den spanske arki-
tekt Gaudi, men arbejdsmetoderne var vidt forskelli-
ge. Gaudi arbejdede for eksempel med konstruktionen
som udgangspunkt, hvilket Hundertwasser slet ikke
gjorde. For østrigeren var det æstetikken, der var det
afgørende. I Ridehallen ved Gottorp Slot kan man se
modeller og fotos af Hundertwassers bygningsværker
og en række af hans farvemættede malerier fra 1950
til 1999. Titlen, en søndagsarkitekt« hentyder til Hun-
dertwassers måde at leve og arbejde på. Han kunne
være naiv som et barn og samtidig bevæge sig i gråzo-
nen mellem det ufejlbarligt konsekvente og en stædig-
hed, der ikke tolererede belæring. Det kan være svært
at se, hvornår det ene begynder, og det andet holder
op.

Udstilling i Ridehallen ved Gottorp Slot: Friedens-
reich Hundertwasser. Ein Sonntagsarchitekt. Ge-
bäute Träume und Sehnsüchte. 5. marts-23. april.

Hans Chr. Davidsen

Væk med vinkelmåleren


