
Udstilling. Den ne-
derlandske mester er
kommet ned i øjen-
højde på Gottorp
Slot. En særudstil-
ling med Rem-
brandts »100 bedste«
grafiske værker hen-
vender sig til alle –
også til dem, der ikke
er fortrolige med
ham.

SLESVIG. Billederne hæn-
ger i børnehøjde. Der er
udsendt en bog, der ikke
taler ned til folk. Og man
udstyres sågar med en lup,
så man nøje kan studere
detaljerne i Rembrandts
fantastiske raderinger.

Det er ikke for ingenting,
at Landesmuseum Gottorp
Slot kalder sin ny særud-
stilling for »Rembrandt
entdecken«. Publikum in-
viteres til at gå på opda-
gelse i den nederlandske
mesters grafiske værker.
»De 100 smukkeste« kalder
udstillingens tilrette-
lægger, kunsthistorikeren
Thomas Gädeke. Det lyder
godt som udstillingstitel,
men han kunne lige så
godt – erkender han - have
kaldt billederne for »de
100 mest betydende« eller
»de 100, der tegner det
bredeste billede« af Rem-
brandts grafiske produkti-
on. Han bliver betragtet
som en af de største rade-
rere, der nogensinde har
levet, en kunstner, der med
et par streger var i stand
til at ramme den åbne vid-
de i det nederlandske
landskab – eller bearbejde
en kompliceret religiøs
scene.

En indgang
»Rembrandt entdecken« er
ment som en indgang til
Rembrandt. Her kan alle
være med. Udstillingen er
ikke blot ment til specia-
lister, finkulturelle eller
dem, der gerne vil være
det. Den henvender sig og-
så til dem, der godt nok
har hørt et eller andet om

den berømte raderer, teg-
ner og maler, der levede fra
1606 til 1669 – og som le-
ver videre med sin kunst
her 350-400 år efter.

-  Vi viser ikke blot Rem-
brandt, fordi det er en be-
rømthed, der skal score
høje besøgstal.Vi viser
Rembrandt, fordi det i sig
selv er fantastisk, at en
kunstner har så lang en
holdbarhed. Han lavede
billeder, som solgte til me-
nigmand i 1600-tallet, og
har stadig en masse at for-
tælle moderne mennesker
– der lever i en billedver-
den til overflod, siger
Thomas Gädeke.

Der er to ydre anlednin-
ger til den store særudstil-
ling på Gottorp Slot. Mu-
seet spiller hvert år med på
Slesvig-Holsten Musik
Festivals lande-tema, der i
år er Nederland. Og det er
400 år siden, at Rembrandt
Harmenszoon van Rijn
blev født i byen Leiden.

I børnehøjde
- Når han hænger i børne-
højde, er det netop for at
gøre hans billeder tilgæn-
gelig for børn. Derfor er al-
le værkernes centrum pla-
ceret 130 centimeter over
gulvet. Det er dog stadig så
tilpas højt, at også voksne
kan være med, siger muse-
umspædagog Uta Kuhl.

Billederne er ikke op-
hængt kronologisk, som
det er almindeligt på
kunstmuseer. De er deri-
mod ordnet efter temaer –
for eksempel »selvportræt-
ter«, »portrætter af venner
og familie«, »bibelske te-
maer« og Saskia og famili-
en«. Saskia var hans
hustru og hans et og alt,
hvis man skal dømme efter
hans indlevende og beta-
gende portrætter af hende.

Hovedparten af raderin-
gerne stammer fra kobber-
stiksamlingen i Hambur-
ger Kunsthalle, hvor de se-
nest blev vist samlet for 20
år siden. Desuden er der en
håndfuld billeder fra
Schweriner Museum og et
enkelt fra Kupferstichka-
binett i Berlin.

Udstillingen på Gottorp
Slot er samtidig den første

Rembrandt-udstilling i
Slesvig-Holsten i 40 år.

Landesmuseum Gottorp
Slot har udsendt en bog
med samme titel som ud-
stillingen (Wienand Verlag,
Köln, 225 sider, pris: 25
euro). Den fungerer også
som et katalog til de 100
billeder, men er meget for-
friskende ikke skrevet i et
knudret kunsthistorisk
sprog, som ingen alligevel
forstår.

Uden forudsætning
- Bogen skal kunne læses
af  personer helt uden
kunsthistoriske forudsæt-
ninger. Jeg har læst de fle-
ste af teksterne for min ni-
årige datter, Helena, og
hun forstod dem, siger
Thomas Gädeke.

Hver tekst er en forkla-
ring til de 100 billeder. For
selv om billederne taler til
det moderne menneske,
kræver en del af dem også
en forklaring, mener muse-

umspædagogen.
- Da Rembrandt lavede

sine religiøse motiver, kun-
ne de næsten aflæses af et-
hvert barn. I 1600-tallet
var menigmand langt mere
fortrolig med Bibelens for-
tællinger, end vi er i dag,
siger Uta Kuhl.

Gottorp Slot tilbyder en
masse specielle aktiviteter,
mens Rembrandt-udstil-
lingen vises. Blandt andet
kreative værksteder for
børn og unge, raderekurser
for voksne og i samarbejde
med Capitol-Kino i Slesvig
en lille Rembrandt-film-
festival i september.

Yderligere oplysninger
kan hentes på: 

www.schloss-gottorf.de

Udstilling på Gottorp
Slot i Slesvig: Rem-
brandt entdecken - 
Die hundert schönsten
Radierungen. 23. juli-10.
september.
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Vindmøllen, 1641.

De tre
træer, 1643.

Alle besøgende på Gottorp Slot får en lup med i billetprisen, så de kan studere detaljerigdommen i Rembrandts rade-
ringer. (Foto: Hans Christian Davidsen)

Kristus tages ned fra korset - 1654.Selvportræt med hustruen Saskia, 1636.

Rembrandt
under lup

Fakta
• Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-69)
etablerede sig i 1625 som portrætmaler i fødebyen
Leiden, hvor han hurtigt vandt stor anerkendelse.

• I 1634 giftede han sig med den velhavende
Saskia van Uylenburgh, som han skildrede i en
række portrætter.

• Rembrandts kunst skabet en ny periode. Hans
kunst havde en fordybelse og en inderlighed, der
ikke tidligere var set. I maleriet glødede hans far-
ver, og den særlige clair-obscuret gjorde billederne
uvirkelige og besjælede.

• Rembrandts grafik på godt 300 blade fulgte om-
trent samme linje som maleriet. Især raderingerne
regnes blandt kunsthistoriens betydeligste med
fuld udnyttelse af teknikkens muligheder.

• Som en af malerkunstens og grafikkens største
mestre fik Rembrandt stor indflydelse på 1600-tal-
lets nederlandske kunst, blandt andet gennem flere
elever.


