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Få stater har spilt en mer dominerende rolle på den europeiske 
kunstscenen etter krigen enn Tyskland. Nå viser Galleri K arbeider 
av en rekke sentrale tyske signaturer.

En kvinne støtter seg til den ornamen-
terte fasaden, mens en mann like bortenfor 
stirrer inn i den. Den overveldende vakre – 
og ruvende – katedralen i Firenze gjør men-
neskene som myldrer ved trappen foran den, 
små.

«Duomo di Firenze» (2004) av Thomas 
Struth, som nå troner på veggen hos Galleri 
K i Oslo, føyer seg inn i en serie fotografier. 
Gjennom mange år har den tyske kunstne-
ren undersøkt hvordan mennesker forholder 
seg til kunst- og kulturarven, enten den fin-
nes i museer eller kirker.

En og annen italiener strener uinteressert 
forbi, men i all hovedsak befolkes også det 
innholdsrike Firenze-bildet av turister, rikt 
som det er på solbrillene, sekkene og short-
sene vi har lært å forbinde med dem. Som så 
ofte er japanerne, med sine konstant hevede 
kameraer, særlig godt representert.

Struth-fotografiet er del av «German Art 
2015», en utstilling som inneholder arbeider 
av ni tyske kunstnere, spenner fra tidlig 
1960-tall til i år og gir smakebiter av noen av 

de vesentligste tendensene i tysk etterkrigs-
kunst. I Tyskland spiller samtidskunsten en 
langt synligere rolle enn i Norge. «Docu-
menta», som arrangeres i Kassel hvert femte 
år, regnes som verdens mest toneangivende 
gruppeutstilling. Da den ble grunnlagt, i 
1955, var nazistenes herjinger og oppgjøret 
med dem avgjørende bakteppe. Spørsmålet 
om hvordan man skal forholde seg til histo-
rien, har da også stått i sentrum for mange 
av de mest kjente tyske kunstnernes arbei-
der.

Ben Frija har lenge solgt førende tysk sam-
tidskunst: Georg Herold, Martin Kippenber-
ger, Günther Förg og Albert Oehlen, som alle 
er med også denne gang, var å se i galleriet 
på Skillebekk gjennom 1990-tallet. Men 
først og fremst er han blitt kjent for sin man-
geårige suksess med de tyske fotografene 
som er blitt verdensberømte under begrepet 
«Düsseldorf-skolen», og som med sine farger 
og store formater bidro til at fotografiet 
kunne konkurrere med maleriet på en an-
nen måte enn før: Candida Höfer, Andreas 
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Tendens

Gursky, Axel Hütte og Thomas Struth. 
Denne gang er de tre sistnevnte med.

PASTA. Inkludert er også generasjonen før 
dem: Det 15 fotografier sterke verket «Win-
ding Towers», som ble til gjennom drøyt to 
tiår, fra tidlig 1960- til tidlig 1980-tall, er la-
get av ekteparet Bernd og Hilla Becher, og er 
betegnende for den blanding av repetisjon 
og variasjon som preget arbeidene deres. 
Bernd Becher var professor ved Düsseldorfs 
kunstakademi, der også hans kone under-
viste, og læreren til de ovennevnte fotogra-
fene. Parets tørre og «nøytrale» svart-hvitt-
fotografier av industriarkitekturen de 
omtalte som «anonyme skulpturer», gjorde 
dem til sentrale skikkelser i konsept-
kunstens fruktbare dialog over Atlanterha-
vet.

Düsseldorf var blant de viktigste kunstby-
ene i det gamle Vest-Tyskland, og såvel lærere 
som studenter ved byens akademi er blitt 
stjerner: På Galleri K er skolen representert 
også ved Georg Herold. Aller mest berømt 
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MALERGENERASJONER. De fire bildene over er en serie malt av Johannes Wohnseifer fra Köln, Galleri K-utstillingens 
yngste bidragsyter, i år: «The Four Seasons». Også tekstverket under til høyre, «Helicopter Painting», er malt av Wohnseifer i år, 
mens «Heute ist Sautag. Kommen Sie mit?» ble laget i 1983 av hans avdøde og langt mer berømte kollega Martin Kippenberger.
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er Joseph Beuys, som ble professor der tidlig 
på 1960-tallet.

Herolds høyreiste, men lavmælte skulp-
tur, som først og fremst vender seg inn mot 
kunsten selv, står i kontrast til det digre, far-
gesprakende maleriet av Albert Oehlen, også 
han med professorerfaring fra Düsseldorf, 
som henger like ved.

Oehlen er blant de synligste represen-
tantene for 1980-tallets dominerende tyske 
kunstby, Köln, som den gang ble markeds-
plass for en gruppe såkalte «neue wilde». I 
teten sto hans beste venn, Martin Kippen-
berger, som var minst like kjent for sin 
utagerende livsstil, sin bruk av pasta som 
materiale og sine utallige eksentrisiteter – 
prosjekttitler som «Likandes kommunist-
kvinne» og «Arafat er drittlei av å barbere 
seg», for eksempel – som for kunsten sin. 
På Galleri K er han representert både med 
et tidstypisk abstrakt maleri fra 1982, et ar-
tig verk som kombinerer tekst og en negle-
klipper, og et portrett av forfatteren Rai-
nald Goetz som klovn.

KONTRAST. Selv om han er en ganske annen 
type kunstner, var også Günther Förg en av 
de såkalte «Hetzler-guttene» på 1980-tallet, 
en betegnelse som oppsto på grunn av galle-
risten Max Hetzler, som representerte både 
Oehlen, Kippenberger, Herold og Förg. På 
Galleri K er Förg, som i likhet med Kippen-
berger døde relativt ung, representert med 
nonfigurative fargefeltmalerier, deriblant et 
stort verk som går i dialog med det sene 
Munch-hovedverket «Selvportrett mellom 
klokken og sengen».

«German Art 2015» er slik sett en utstilling 
som tematiserer både den tyske kunstgeo-
grafien og kontrastene som har preget lan-
dets kunstliv etter krigen: fra «vill» nyek-
spresjonisme til asketisk konseptkunst, fra 
digre, fargesprakende malerier til små, 
svart-hvite fotografier. Tittelen er imidlertid 
misvisende: Disse kunstnerne utgjør i dag 
etablissementet og representerer knapt 2015.

De aller mest sagnomsuste etterkrigsma-
lerne, Gerhard Richter, Anselm Kiefer og 
Sigmar Polke, er ikke med. Med unntak av 
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  FARGE. Günther Förg 
er representert med fire 
verk i Galleri K-utstillingen, 
deriblant disse to store 
maleriene: «Untitled  
(After Edvard Munch)» ↖ 
fra 1996, som går i dialog 
med den norske kunstne-
rens sene hovedverk «Selv-
portrett mellom klokken 
og sengen», og «Untitled» 

↗ fra 1990.

Richter – museet har dessverre solgt sine 
Richter-malerier, senest det fabelaktige 
«Frau Niepenberg» – kan man derimot se 
verk av dem på Astrup Fearnley Museet, som 
har vist separatutstillinger med dem alle 
tre, og som har digre arbeider av både dem 
og Kippenberger i samlingen, slik det også 
har av flere av Düsseldorf-fotografene og av 
Markus Lüpertz og Jörg Immendorff, andre 
«ville» malere.

Den som vil fordype seg ytterligere i temaet, 
kan fortsette til Museet for samtidskunst. 
Den nyutgitte oversikten «Høydepunkter» vi-
ser at Düsseldorf-fotografene er godt repre-
sentert også i det statlige museets samling. 
For tiden kan imidlertid andre tyske innslag 
studeres: steinmonumentet til nok en Düssel-
dorf-professor, Ulrich Rückriem, er plassert i 
hjertet av utstillingen «Fattig kunst – rik arv». 
De viderekomne kan deretter avslutte foran 
konseptkunstpioneren Hanne Darbovens 
knusktørre veggarbeid «Das Jahr 1970», en 
slags dagbok i form av 42 innrammede ark fylt 
av ugjennomtrengelige tegn. D2
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