
Udstilling. En halv snes
nordtyske naturalister har
indtaget ridehallen ved
Gottorp Slot.

SLESVIG. Naturalismen og realismen
har det godt i Nordtyskland. Der fin-
des sågar en succesrig kunstnergrup-
pe, der tager udgangspunkt i maleri-
ets gamle dyder og bestræber sig på
at gengive omverdenen nøjagtigt.
Tænk på ordet »naturligt«: Maleren
forholder sig objektivt til det oprin-
delige og maler ikke noget, han eller
hun ikke ser.
Norddeutsche Realisten hedder

kunstnergruppen, hvor kunstnere
jævnligt sætter hinanden stævne
med pensler og palet i den fri natur
- for om aftenen i campingvognen
eller på den nærmeste kro at disku-
tere og også gerne kritisere hinan-
dens kunst. Et udvalg af disse nord-
tyske naturalisters billeder kan det
kommende halve år ses på en udstil-
ling i ridehallen ved Gottorp Slot.
Det naturalistiske maleris historie i

Slesvig-Holsten går tilbage til den
danske guldalder. Omkring 1900-tal-
let opstod kunstnergrupper blandt
andet på Sild og i Rinkenæs ved
Flensborg Fjord, dengang Nordslesvig
var en del af Preußen.
Nazi-perioden rystede (også) kun-

sten i dens grundvold. Nazisterne
hadede det abstrakte og kørte en in-
fam hetz mod denne kunst. Til gen-
gæld fremhævede de en småborger-
lig og reaktionær form for naturalis-
me.
Ikke så sært at de tyske kunstnere

efter 1945 vendte det naturalistiske
maleri ryggen. Nu skulle det abstrak-
te og det ubundne have fuld skrue,
og det fik det. Indtil pop-kunsten

spirede frem i USA og senere også
Vesteuropa.
Helt uddød har naturalismen al-

drig været. Der har hele tiden været
konservative kunstnere, der dyrkede
det. Men inden for den seneste snes
år er naturalismen blomstret op i en
frisk og markant anderledes udgave i
forhold til tidligere tider.
Hvert motiv er nyopdaget, og man

tager fejl, hvis man sidestiller natu-
ralisternes - og især realisternes -
billeder med et fotografi eller med
den modernistiske stilretning Neue
Sachlichkeit fra Weimarrepublikkens
tid.  Den var kendetegnet ved en
skarp observation af genstandene, en
tydelig tegnemåde og streng kompo-
sition.

Naturalisme og realisme
Alle disse træk kan man også gen-
kende på udstillingen »Realismus in
Norddeutschland - Eine Zwischen -
bilanz«. Men bag den realistiske fer-
nis er der også en subjektiv transpo-
nering. Det meste er jo alligevel ikke,
hvad det ser ud til at være. 
Betegnelsen naturalisme anvendes

både i sin almen-tidløse og historisk-
konkrete betydning og ofte som ens-
betydende med realisme, der dog
retteligt betegner en anderledes -

ofte socialt - holdningsbetonet vir-
kelighedsskildring, fjernt fra natura-
lismens neutrale objektivitet.
Temaerne på udstillingen i Got-

torp-hallen er ikke blot landskaber,
men også portrætter, figurbilleder,
stilleben, bylandskaber, havnebilleder
og industri.
18 kunstnere er med på udstillin-

gen, og billederne er valgt ud af ku-
ratorerne på Schleswig-Holsteinische
Landesmuseen - men dog ikke uden
et par råd fra nogle af de deltagende
kunstnere (!). Kunsthistorikeren Tho-

mas Gädeke fra Landesmuseen har
fysisk besøgt alle de deltagende nu-
levende kunstnere i deres atelier.

Mellemstatus
16 af kunstnerne er nulevende, og
en af dem er Nikolaus Störtenbecker
(årgang 1940), der har været med til
at sætte standarden for stilretningen
nord for Elben - blandt andet ved at
grundlægge gruppen Norddeutsche
Realisten. En anden foregangsmand
var Harald Duwe (1926-1984), der i
mange år underviste på Muthesius-

kunsthøjskolen i Kiel. Han er ikke
med, men det er hans to sønner, Jo-
hannes og Tobias Duwe. Fem af
kunstnerne kommer fra Berlin og er
blevet overrasket: At der var sådan et
marked og en interesse i delstaten
med de gule rapsmarker, men også
det triste og grå vejr, havde de ikke
regnet med.
Der vises godt 200 billeder i ride-

hallen fra det helt lille til det kæmpe
format. Nogle ligger i vitriner, andre
hænger i to rækker på den store
langvæg som om, det var en udstil-
ling på et af de store kunstmuseer i
Sankt Petersborg.  Udstillingens un-
dertitel, »Zwischenbilanz«, indikerer,
at det hele ikke er færdigt endnu.
Der kommer mere i de kommende år.

Schleswig-Holsteinische Landes-
museen: Realismus in Nord-
deutschland - Eine Zwischenbil-
anz. Vises i Ridehallen ved Gottorp
Slot til og med den 20. oktober.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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KULTUR

Til venstre: Johannes Du-
we - »Expresszug nach

Brooklyn«, 1986.

Frauke Gloyer: »Wasserhahn«, 2007.

Subjektivitet
bag den
realistiske
fernis

De 18 kunstnere
Følgende kunstnere er med på udstillingen: Friedel Anderson, Mi-
chael Arp, Hans-Joachim Billib (død 2013), Manfred Bluth (død
2002), Hinnerk Bodendieck, Brigitta Borchert, Johannes Duwe, To-
bias Duwe, Frauke Gloyer, Erhard Göttlicher, André Krigar, Christop-
her Lehmpfuhl, Lars Möller, Ulf Peterman, Nikolaus Störtenbecker,
Frank Suplie, Christoph Thiele og Till Warwas.

Anmeldelse. Nis Ja-
kobs »Mænd i frit
fald« er fyldt med
melodramatik.

KØBENHAVN. »Mænd i frit
fald« er sidste bind i Nis Ja-
kobs trilogi, hvor der sættes
fokus på manderollen i kryds-
feltet mellem det frie fald og
den traditionelle magtposi-

tion.
Vi følger de to tidligere

venner Lasse og Peter, der nu
er 45 år. Peter er den succesri-
ge reklamemand, Lasse har al-
drig fået realisere drømmen
om at blive forfatter.
Efter mange år hvor de ikke

har været i forbindelse med
hinanden mødes de igen, beg-

ge med alvorlige lig i lasten.
Peters familie er netop ramt
af en tragedie, Lasse har i et
øjebliks tankeløshed sat sin
rolle som skilsmissefar over
styr.
Nis Jakob skildrer vennernes

møde efter de mange års ad-
skillelse ikke så lidt melodra-
matisk, og handlingsmæssigt
trækkes der store veksler på
troværdigheden. Men når det
er skamløst underholdende
strikket sammen som her,
hænger man på som læser.

Nis Jakob: »Mænd i frit
fald«. Roman 386 s. 300 kr.
(ebog: 39 kr). (Forlaget Bil-
ligeeBoeger.dk)

Henrik Tjalve,
Dagbladenes Bureau

red@dagbaldene.dk

Manderollen som underholdning Uriah Heep kommer 
trods dødsfald
HADERSLEV. Bassisten Trevor Bolder fra Uriah Heep har
tabt kampen mod kræften. Han døde i den forgangne
uge i en alder af 62 år. Uriah Heep giver dog stadig som-
merens eneste koncert i Danmark på Kløften Festival i
Haderslev, der finder sted 27.-29. juni. Her erstatter Da-
ve Rimmer Trevor Bolder på bassen.
Kløften Festival har netop solgt de sidste fredagsbil-

letter, og der er kun omkring 300 torsdagsbilletter tilba-
ge. Billetter sælges nu på nettet til op mod 1400 kroner.
Erik Kock og Ronald Kim Schmøde fra Kløften Festival
advarer mod at købe billetterne. Ikke blot på grund af
overprisen, men også fordi man risikerer at blive afvist
ved indgangen, hvis de er falske. (FlA)

Manfred Bluth:
»Das alte
Kriegs schiff«
(Fregatten Jyl-
land ved Ebel-
toft), 1977-
1980.


