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»Grand nu
de femme«,

1962.

»Homme et femme« fra 1962 - Picasso kunne med en intensitet hylde kærlighedens fysiske glæder.

»La femme à la résille«, 1949.

»Buste de femme d’après Cranach le jeune«, 1958.

»Nature morte sous la lampe«, 1962.

Udstilling. En af de mest alsidige
private Picasso-samlinger findes i
Hannover. Den kan de næste tre
måneder ses på Gottorp Slot. Et
sjældent højdepunkt i vor udstil-
lingsserie, siger museumsdirek-
tøren.

SLESVIG. Der findes to steder, hvor man
går hen, når man vil se Picasso i Tyskland:
Ludwig Museum i Köln eller Sprengel 
Museum i Hannover.

De næste tre måneder er Gottorp Slot i
Slesvig også et af stederne. Schleswig-Hol-
steinisches Landesmuseum har lånt en sam-
ling sjældne grafiske Picasso-blade af
Sprengel Museum, der sammen med Ludwig
Museum ejer Tysklands største private Pi-
casso-samling.

Gottorp Slot er det eneste sted uden for
Sprengel Museum, der har fået lov til at låne
tegninger, raderinger, litografier og lino-
leumssnit af Pablo Picasso (1881-1973) - en
af de mest alsidige og betydningsfulde
kunstnere i det 20. århundredes moderne
kunst. Museumsdirektør Herwig Guratszch
kalder udstillingen for den vægtigste, som
Landesmuseum nogensinde har kunnet
præsentere.

Det er langtfra alle Picassos mange aspek-
ter, der er med på udstillingen. For eksempel
mangler både hans analytiske kubisme (med
de afdæmpede farver) og syntetiske kubisme
(med de stærkere farver og dekorative for-
mer).

Til gengæld adskiller privatsamlingen sig
fra andre private samlinger ved sin store al-
sidighed. Der fokuseres ikke blot på én side
af Picassos produktion.

På Gottorp Slot kan man se 90 af de om-
kring 500 grafiske blade, Sprengel Museum
ejer. Privatsamleren Bernhard Sprengel
skænkede museet værkerne i 1969 - værker
han især købte i efterkrigsårene, da kon-
junkturerne for kunst var helt i bund.

Eros og død
Udstillingen dokumenterer på fremragende
vis, at Picassos følelsesregister spændte lige
så bredt som hans brug af teknikker. Han
kunne være skiftevis munter og tragisk og
skildre både eros og død. Picasso skildrede
menneskenes grusomhed og dårskab og kun-
ne i same åndedrag hylde kærlighedens fysi-
ske glæder som ingen andre kunstnere.

Den tyske kunsthistoriker Werner Spies
har kaldt Picasso for »et kontinent« alene på
grund af hans altfavnende kunstneriske be-
gavelse. Gottorp Slot viser flere regioner af
dette kontinent, blandt andet hans tidlige
kubistiske periode, hans collager inspireret
af antikken og Picasso som en repræsentant
for det fantastiske og det absurde.

Hans forfærdelse over det grusomme 20.
århundrede kommer til udtryk i hans evige
fokus på monitaurens betydning som myto-
logisk figur - det er denne figur, der kulmi-
nerede med hans smertende billeder af kvin-
der i sorg og døende heste.

Sprengel Museum har udsendt et kompakt
katalog til 29 euro i forbindelse med udstil-
lingen.

Den 1. november går Gottorp Slot i øvrigt
over til vinteråbningstider med åbent fra
klokken 10 til 16 tirsdag-fredag og 10 til 17 i
weekender. I oktober kan udstillingen ses fra
klokken 10 til 18.

Picassos papirværker - udstilling på Got-
torp Slot til den 9. januar.

Hans Chr. Davidsen
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