
FLENSBORG AVIS — Fredag 9. juli 2004 — 8KULTUR

Udstilling. Gottorp Slot
åbner en udstilling med
en af de mest kendte 
malere fra det tidligere
DDR. Werner Tübke 
arbejdede for systemet 
i DDR, skønt han 
afviste den herskende 
socialistiske realisme.

SLESVIG. I mange år blev kunst
fra DDR mødt med foragt, lede
eller arrogance i Vesttyskland.
Den blev affærdiget som stats-
kunst, altså censureret kunst.
Georg Baselitz, der som ganske
ung flygtede fra DDR og siden
blev en stjerne i Vesten, omtalte
førende DDR-kunstnere som en
samling »røvhuller«.

Et af disse »røvhuller« ifølge
Baselitz kunstprofessoren fra
Leipzig, Werner Tübke, der jo
havde stillet sit talent til rådig-
hed for et utåleligt regime. Hvor-
for var han ikke stukket af,
spurgte Baselitz.

Werner Tübke døde i maj i år,
74 år gammel. Tübke var en af de
mest kendte malere i DDR, og
hans hovedværk var det giganti-
ske, monumentale panoramabil-
lede af bondekrigen i det 16.
århundrede, som har sit eget
museum i Bad Frankenhausen
øst for Harzen i Sachsen-Anhalt.
»Verdens største oliemaleri«, bli-
ver det populært kaldt.

Panoramabilledet en opgave
for det kommunistiske parti
SED, og arbejdet varede i 11 år
og var netop færdigt, da DDR i
1989 brød sammen med Berlin-
muren. Werner Tübke var om-

stridt. Han arbejdede for syste-
met i DDR, skønt han afviste den
herskende socialistiske realisme
og malede i en stil som en itali-
ensk mester med surrealistiske
træk.

Tübke var uddannet i Leipzig
og boede her det meste af sin tid,
og han var med til at oprette den
såkaldte Leipzig Skole.

Werner Lübke blev med sit
omfangsrige livsværk kendt i he-
le Europa, men alligevel er 
Schleswig-Holsteinisches Lan-
desmuseum det første museum
uden for det tidligere DDR, der
viser en retrospektiv udstilling
med ham. »Meisterblätter« er tit-
len på udstillingen, der åbnes
den 18. juli og kan ses til den 26.
september.

Kritikeren Eduard Beaucamp

var via sin spalteplads i den
højborgerlige Frankfurter All-
gemeine Zeitung en af de første
vesttyskere, der tog kunst fra
DDR alvorligt. Han har også
været med præge udstillingen på
Gottorp Slot og tilrettelægge det
katalog, der udgives i forbindelse
med udstillingen.

Ironisk kommentar
Det var Eduard Beaucamp, der i
fjor konstaterede, at vesttyske
kunstmæcener havde været med
til at styre DDR-kunsten i langt
højere grad end politbureauet i
Østberlin - nemlig ved at efter-
spørge og finansielt støtte kun-
sten og dermed drive den i en be-
stemt retning.

Eduard Beaucamps ironiske,
men virkelighedsnære kommen-

tar kan læses i kataloget til den
omdiskuterede udstilling »Kunst
in der DDR«, der sidste år blev
vist i Neue Nationalgalerie i Ber-
lin.

Hvis verden havde været ret-
færdig, ville Werner Tübke ikke
blot være kendt som gigantmale-
ren bag det 1722 kvadratmeter
stort oliemaleri i Bad Franken-
hausen - en skildring af bonde-
krigen i Mellemtyskland i 1500-
tallet - han havde måske også
fået en fremtrædende placering i
kunsthistorien. Men sådan gik
det ikke. Verden har længe igno-
reret mange af Tübkes værker,
for han blev betalt af den østty-
ske stat.

Men Tübke stillede betingelser,
før han forlod en stilling som
rektor for Højskolen for Grafik

og Bogkunst i Leipzig for at male
det store panoramabillede. Han
nægtede at lave »en pædagogisk
illustration af begivenheden«, og
han sikrede sig mod utidig ind-
blanding fra regimet. Hvis man
accepterede hans udkast, ville
han have frie hænder til at fuld-
føre det.

Østtysk kunst i fokus
Gottorp Slot har siden, Herwig
Guratzsch overtog direktørstil-
lingen for museet, vist fremtræ-
dende østyske kunstnere for
publikum i Slesvig-Holsten.

Herwig Guratzsch stammer fra
Dresden, var før han kom til
Slesvig direktør for Museum für
Bildende Kunst i Leipzig, og har
et indgående kendskab til kunst-
landskabet i den nedlagte arbej-
der- og bondestat. Og der var
nemlig en spændvidde blandt
kunstnerne i DDR. Selv i de mest
blytunge år var der nogle, der
vovede at bevæge sig bort fra
partilinjen for at dyrke den ab-
strakte kunst, der efter kommu-
nistpartiets opfattelse var et ud-
tryk for vestlig kulturnihilisme.

Gottorp Slot viser på udstillin-
gen godt 80 tegninger og akva-
reller med blandt andet selvpor-
trætter fra 1957, studier til det
dæmoniske alterbillede »Todes-
engel« i Clausthal-Zellerfeld og
scenebilleder til en opsætning af
Carl Maria von Weber opera
»Der Freischütz« i Bonn i 1991.

Schleswig-Holsteinisches Lan-
desmuseum, Gottorp Slot:
Werner Tübke - Meisterblätter.
18. juli-26. september.

Hans Chr. Davidsen

Manden 
bag verdens
største
oliemaleri

Werner Tübke: »Zwei Mädchen«, 1970, akvarel og kridt, 71 x 48 centimeter. (Brigitte Tübke, Leipzig)

Werner Tübke: »Paestum - Tempel«, 1980, akvarel, 12 x 25 centimeter.
(Kunstnerens private arkiv)

Werner Tübke 
døde i maj i år,

mens han deltog i
tilrettelæggelsen

af den kommende
udstilling på

Gottorp Slot.

Hvis verden havde været 
retfærdig, ville Werner Tübke
ikke blot være kendt som 
gigantmaleren.
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