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»Wir sind nicht die Letzten« (1988), tuschtegning og akvarel.

Udstilling. Gottorp Slot i
Slesvig viser sammen
med Jüdisches Museum i
Rendsborg litografier,
tegninger og raderinger
af sloveneren Zoran Mu-
sic.

SLESVIG. Den israelske forfat-
ter Amos Oz havde engang sin
tyske kollega Siegfried Lenz med
på en spadseretur gennem Tel
Avivs gader. Det var om natten
og midt i den israelske højsom-
mer. Mange af byens indbyggere
lå og sov på balkoner eller på de
flade hustage, som er karakteri-
stiske for Mellemøsten.

Siegfried Lenz undrede sig
over, at flere lå og skreg og råbte
i søvne.

- Det er helt almindeligt. Trau-
merne fra koncentrationslejrene
hænger her endnu, svarede Amos
Oz.

Fortidens rædsler er blevet for-
trængt, men dukker op i drømme
og underbevidsthed.

Sådan havde kunstneren Zoran
Music (1909-2005) det også. I det
midterste rum i en ny udstilling
på Gottorp Slot ser vi billedseri-
en »Wir sind nicht die Letzten«
med barske skildringer fra hans
tid i koncentrationslejren 
Dachau ved München.

Der gik 20 år, før han overho-
vedet turde at beskæftige sig
med sine oplevelser i helvedet
bag Dachaus pigtråd. Måske var
tiden slet ikke moden til det på
den korte tidsafstand fra 1945.
Derfor blev det først i 1965.

Han fortsatte dog i flere år ef-
ter med det samme tema. Et af
de yngste værker på udstillingen
er fra 1988, kort før ondskabens
kræfter blev sluppet løs på Bal-
kan.

Gru og cool cash
Men der var også en anden
grund. Zoran Music nærede en
velbegrundet frygt for, at hans
kunst (der skulle være en slags
Vergangenheitsbewältigung, som
det så rammende hedder på tysk)

kunne ende med at blive kom-
merciel.

Zoran Music ville for alt i ver-
den ikke, at hans kunstneriske
skildringer af gru, død og øde-
læggelser skulle ende som så me-
gen anden kunst - som investe-
ringsobjekter og handelsvarer.
Derfor ventede han til midt i
1960erne, og han gik stille med
dørene.

Titlen på litografierne, »Wir
sind nicht die Letzten«, er også
nøje gennemtænkt. Zoran Music
mere end antyder, at  koncentra-
tionslejrenes gru ville blive gen-

taget - i større eller mindre må-
lestok.

Han har i mellemtiden fået ret.

Første gang i
Nordtyskland
Schleswig-Holsteinische Landes-
museen viser for første gang Zo-
ran Musics kunst i Nordtysk-
land. Music stammede fra Slo-
venien, men slog senere sine fol-
der i Venedig og Paris.

De historiske kilder fortæller
ikke helt klart, hvorfor han blev
fanget af Gestapo i 1943. Der er

ikke sikre beviser for, at han var
medlem af en modstandsbevæ-
gelse, og han har aldrig i årene
efter krigen skiltet med det.
Stamtavlerne afslører jødiske fa-
milieforbindelser, men Music op-
fattede sig ikke selv som jøde.
Mere sandsynligt var det nok, at
han var kunstner - en gruppe
mennesker, som Adolf Hitler for-
agtede - måske fordi han selv i
sin ungdom bedrev klatmaleri.

En række af Zoran Musics
skildringer fra Dachau er nogle,
som han lavede på stedet, og som
blev smuglet ud forbi vagterne.
Det bemærkelsesværdige er, at
Music skildrer den nøgne død.
Bunker af menneskelig ligger der
bare på billederne uden at blive
sat ind i en kontekst.Vi ser ikke,
hvad der er sket før.Vi ved det jo
godt. Alt sammen er blot elen-
dighed. Der er ingen værdighed
tilbage.

Masser af heste
En anden afdeling viser Zoran
Musics store lidenskab for heste,
som han afbildede i alle mulige

positioner. Det kan næsten virke
manisk på nogle, men det er teg-
ningernes, akvarellernes, rade-
ringernes og litografiernes høje
tekniske og kunstneriske kvali-
tet, der her springer mere i øjne-
ne end hestene.

Den tredje og sidste afdeling
på udstillingen er landskaber fra
blandt andet Slovenien og Itali-
ens Middelhavs-atmosfære med
skibe og forrevne landområder.
Sideløbende med udstillingen på
Gottorp Slot vises også grafiske
arbejder af Music på Jüdisches
Museum i Rendsborg, en afdeling
under Landesmuseen. I forbin-
delse med udstillingerne er der
udsendt et katalog. I 2007 går
udstillingen videre til Museum
Moderner Kunst i Passau.

Udstilling med værker af Zo-
ran Music på Schleswig-Hol-
steinische Landesmuseen på
Gottorp Slot.Varer til den 14.
januar 2007.

Hans Chr. Davidsen

Vi er ikke de sidste

Passage siennois (1951), akvarel.

Cavallini (1952), akvarel.


