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Udstilling. En privatsamler fra
Sauerland stiller kvit og frit en
brøkdel af sine over 2100 kunst-
værker til rådighed for Landes-
museum på Gottorp Slot. Carl
Grosshaus køber af kærlighed til
kunst og ikke som investering.
Forbundskansleren kommer til
åbningen på søndag.

SLESVIG. Han har kunst, som alle kan li-
de. Kunst, som nogle kan lide, Og kunst,
som kun han selv kan lide.

Kunstsamleren Carl Grosshaus fra Sau-
erland ejer over 2100 kunstværker af frem-
trædende moderne kunstnere i Europa. En
brøkdel af denne privatsamling - 80 i alt -
vises i år i den gamle Kreuzstall ved Got-
torp Slot.

Med udstillingen »Acht Positionen der
Moderne« fortsætter direktør Herwig Gu-
ratzsch fra Schleswig-Holsteinische Lan-
desmuseen sin linje med at vise lån frem
for publikum - lån fra private samlinger af
høj kvalitet, men til en meget lav pris.
Mens kulturen må holde for på de offentli-
ge budgetter i Slesvig-Holsten, nøjes Got-
torp Slot med at skulle betale udgifter til
transport og til notar i forbindelse med un-
derskrivelsen af lånekontrakt. Til forsik-
ringssummen har museet fået forskellige
offentlige tilskud udefra.

Forbundskansler på besøg
»Acht Positionen der Moderne« bliver kun
det første indblik, publikum får i den pri-
vate samling. Fabriksdirektøren Carl
Grosshaus, der beskæftiger over 400 men-
nesker i sin virksomhed, har indvilliget i
låne kunst ud til senere udstillinger.

Når udstillingen åbnes på søndag, bliver
det med deltagelse af forbundskansler Ger-
hard Schröder. Han er nær ven af en af de
kunstnere, der er repræsenteret på udstil-
lingen, den let erotiske surrealist Uwe Bre-
mer (født 1940), og har også besøgt Carl
Grosshaus’ virksomhed og kunstsamling.
Desuden deltager Slesvig-Holstens mini-
sterpræsident, Heide Simonis.

Meget forskellige
Det er ikke almindelige borgerlige sofa-
stykker eller milde pastelfarver, de to poli-
tikere og det senere publikum bliver kon-
fronteret med. »Acht Positionen der Mo-
derne« er for et kræsent publikum uden at
være spidsfindigt eller direkte kejserens
nye klæder, som meget moderne kunst ef-
terhånden nærmer sig, når man ser den i en
kunsthistorisk optik.

Med på udstillingen er otte kunstnere,
der er meget forskellige, men som alligevel
har det til fælles, at de bevæger sig i
spændingsfeltet mellem abstraktion og na-
turalisme, ja nogle gange over i det surrea-
listiske som for eksempel Uwe Bremer.

Museet i Slesvig har selv stået for udvæl-
gelsen og bevidst søgt kunstnere, der ikke
tidligere har været vist i nævneværdig om-
fang i det nordtyske område.

Hollænderen Anton Heyboer (født 1924)
er repræsenteret med grafiske arbejder og
malerier af tekstfragmenter, farver og lin-
eære systemer. Anselm Kiefer (født 1945) er
uddannet hos blandt andre Horst Antes i
Karlsruhe og Joseph Beuys i Düsseldorf og
beskæftiger sig i sine værker med moderne
tysk historie. Kiefer sætter blandt andet
nationale myter op over for jødisk mystik. 

Ballon og baner
Friedrich Meckseper (født 1936) er teknik-
begejstret. Han kører sit eget smalsporede
damplokomotiv på nedlagte jernbaner og
er fløjet over Alperne i en gasballon, og
hans billeder sprængfyldt med metafysik.

Fra Spanien vises en surrealist, maleren
Antoni Tàpies (født 1923), mens det ikke er
til at overse, at Ernesto Tatafiore (1943) er
syditaliener. Vulkanen Vesuv dukker op
igen og igen i stilistiske motiver, der er gen-
nemsyret af hans egentlige baggrund som
psykolog og psykoanalytiker. landsmanden
Wainer Vaccari (født 1949) er fra Modena i
Norditalien og blander mytologi og barok
ind i sit let surrealistiske formsprog, og en-
delig er der amerikaneren Cy Twombly
(født 1928), der uden for sit hjemland er
slået igennem i især Schweiz og Tyskland
med sine blyant- og kridttegninger.

Publikum vil se, at det er ren kærlighed
til kunst og ikke ikke investering, der har
fået Carl Grosshaus til at samle på kunst.

Acht Positionen der Moderne - Samm-
lung Grosshaus. Udstilling på Landes-
museum Gottorp Slot. Åbnes officielt på
søndag klokken 13.

Hans Chr. Davidsen

Moderne kunst til låns

Ernesto Tatafiore: »Navigatore Partenopeo« (akryl med
collage på lærred, 1999).

KULTUR

Friedrich Meckseper: »Nature morte« (akryl på lærred, 1987)

Billedet »Zwillingsguillotine« (olie på lærred, 1979) malet af forbundskansler Gerhard Schröders nære ven, Uwe Bremer.

Til højre: Wainer Vac-
cari: »Gemelli« (olie

på lærred, 1990).

Forbundskansler
Gerhard Schröder vil
ikke sige et ord om
politik og ej heller ta-
le med journalister,
når han på søndag
kommer til Slesvig.
(Foto: Tim Brake-
meier, dpa)


