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Udstilling. Gottorp
Slot præsenterer den
tjekkiske sværvæg-
ter Jan Koblasa med
en retrospektiv ud-
stilling i Ridehallen.
Det er samtidig også
et kig tilbage i Sles-
vig-Holstens nyere
kunsthistorie.

SLESVIG. Jan Koblasa
fylder meget i kunstens
landskab i Nordtyskland.

Tjekken grundlagde bil-
ledhuggerklassen på
kunsthøjskolen Muthesius
i 
Kiel i 1969. Han var de ef-
terfølgende 30 år kunst-

professoren, der satte sit
præg på mange elever, der
siden gik ud som skabende
kunstnere i Slesvig-Hol-
sten.

Ridehallen ved Gottorp
Slot er for tiden fyldt ud
med nogle af de skulpturer,
den 72-årige Jan Koblasa
har formet gennem de se-
neste 50 år. Her er profeter,
engle, bude og vogtere ta-
get ud af den kristne fore-
stillingsverden og oldti-
dens mytologi.

Jan Koblasa, der i dag er
bosat i Hamborg, er ikke
blot kaldt til Slesvig for at
have mærket Slesvig-Hol-
stens kunstliv så eftertryk-
keligt med sine elegante
træ- og bronzeskulpturer,
men også som Landesmus-
eums bidrag til årets tema-

land for Slesvig-Holsten
Musik Festival, Tjekkiet.

Foråret i Milano
Da foråret kom til Prag i
1968, sad Jan Koblasa og
gav formerne liv i et atelier
i Milano. Men de foregåen-
de ti år havde han med ba-
se i det kommunistiske
Tjekkoslovakiet gjort sig
gældende også vest for
jerntæppet med et
formsprog, der lå milevidt
fra dogmerne i Prag.

Efter at russerne var rul-
let ind med kampvogne i
Prag, rejste han til Tysk-
land, hvor tilfældet førte
ham til Kiel. Selv om Jan
Koblasa bor i Hamborg,
har han nu et professorat
ved kunstakademiet i Prag
for at dele ud af sine erfa-

ringer til nye kunstnerge-
nerationer i Tjekkiet.

Ironi og religion
Den retrospektive udstil-
ling er spækket med ironi-
ske betragtninger - for ek-
sempel med skulpturgrup-
pen »Der große Kotzer -
Ecce Homo« fra 1972. Her
skiller et hoved sig af med
alt det overflødige, og op-
kastet er en slags befrielse.

Ellers er det dog Jan

Koblasas dialog med
kunsthistoriens mestre,
man især vil lægge mærke
til, herunder en kopi af
Caspar David Friedrichs
»Betrachter des Mondes«. I
den religiøse og filosofiske
afdeling dominerer bron-
zegruppen »Klagemauer«
og et forlæg, som Koblasa
lavede til en 700 kilo tung
bronzedør til amtsretten i
Neumünster.

Yderligere informationer

om udstillingen kan hentes
på internettet på
www.schloss-gottorf.de

Udstilling på Schleswig-
Holsteinisches Landes-
museum på Gottorp
Slot: Jan Koblasa - bil-
ledværker fra seks årti-
er. kan ses til den 26.
september, åben dagligt
klokken 10-18.

Hans Chr. Davidsen

Professor
billedhugger

Lyrik. Wolf Stein-
hardt fra Flensborg
udsender en digt-
samling om daglig-
dagen i det tidligere
DDR. Linjerne af-
spejler en dagligdag
med mistro over for
de store følelser.

FLENSBORG. Wolf Stein-
hardt var en af de tusinder
af DDR-borgere, der i 1989
tog vejen gennem Tjekko-
slovakiet for at slippe ud
af den demokratiske re-
publiks diktatur.

I DDR var han først i
kridthuset hos systemets
forlag Neues Leben i Ber-
lin og Hinstorff i Rostock.
Senere var han ude i kul-
den. Nu lever han i Flens-
borg som fotograf og lyri-
ker og har netop udsendt
digtsamlingen »Ohne Weh
und Aber - Notate aus dem
Abstand« på Verlagsgrup-
pe Husum.

I digtene ser han tilbage
på sin tilværelse i den øst-

tyske arbejder- og bonde-
stat. Teksterne er moment-
vise registreringer af en
dagligdag i Rostock, hvor
han trækker en atmosfære

af mistro frem. Det gælder
mistro over for store ord og
følelser. Ligesom DDR-vir-
keligheden og det billede,
der blev tegnet af DDR-

virkeligheden ikke rimede
på hinanden, så lader han
heller ikke ordene rime på
hinanden i sine digte. Der-
imod arbejder han med en

nogle gange vilkårlig syn-
taks, ligesom han oplevede
DDR-hverdagen være fyldt
af vilkårligheder.

Wolf Steinhardts tekster
er blevet til med et littera-
turstipendium, som han i
2001 modtog fra Künstler-
haus Edenkoben ved
Mannheim.

Digtsamlingen indehol-
der 72 sider, og forsiden er
prydet med ét af hans egne
sort-hvide fotos fra DDR-
dagligdagen.

»Ohne Weh und Aber«
koster seks euro og har IS-
BN-nummer ISBN 3-
89876-108-8.

Hans Chr. Davidsen

Digte fra en diktaturstat

Træskulpturerne »Zwei Boten« udført i 1989. Skulpturerne er knap toenhalvmeter høje
og ejes af Stiftung Horn. De kan for tiden ses i Ridehallen ved Gottorp Slot.

Jan Koblasa i sit atelier i Hamborg. Den 72-årige tjekke flygtede i 1968 fra det kom-
munistiske regime i Tjekkoslovakiet og blev kunstprofessor ved Muthesius-højsko-
len i Kiel. (Fotos: Landesmuseum)

Da Wolf Steinhardt blev led af DDR-tilværelsen, flygtede han. Og via Kiel er han havnet
i Flensborg. (Foto: Lars Salomonsen)

Sidste
koncert
FLENSBORG. Sidste
Flensborg-koncert un-
der Slesvig-Holsten
Musik festival er på
mandag i Det tyske
Hus.

Pianisten Rudolf
Buchbinder (billedet)
er solist i Brahms’ Kla-
verkoncert nummer 1 i
d-mol og optræder
sammen med Budapest
Festival Orchestra. Di-
rigent er Iván Fischer,
og på programmet er
desuden Tjajkovskijs
»Manfred-symfoni«.

Koncerten begynder
klokken 20. Billetterne
fås i fem priskategorier
til 17, 26, 35, 43 og 49
euro. (FlA)


