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KONSTEN ÅT FOLKET 

 

En översikt över villkoren för konstnärlig utövning i det forna DDR samt över 

verksamheten i Rostocks konsthall under 1980-talet. 

 

Inledning 

Förord 

Kulturskaparnas villkor under DDR-tiden i Östra Tyskland är fortfarande ett aktuellt ämne 

drygt 20 år efter återföreningen. Bearbetningen av tiden, då människors försök till ett nytt 

mänskligt, jämställt samhälle havererade, då erfarenheterna av maktapparatens repressalier 

mot oliktänkande fortfarande är bittra, den bearbetningen verkar ännu inte fullbordad. Insikten 

om de mänskliga sveken som uppdagades vid läsningen av STASI:s akter måste t.ex. ännu 

bearbetas. 

   Ur svensk synvinkel kom i år 2011 Inte bara spioner av Birgitta Almgren. Efter att ha 

forskat i SÄPO:s arkiv kan hon redovisa i vilken omfattning svenskar hade kontakter med 

DDR och därför stått under svensk övervakning. 2006 vann Henckel von Donnersmarks film 

De andras liv stor uppskattning i hela Europa. Temat är just hur konstnärligt verksamma 

människor övervakas och en skådespelerska tvingas till förnedrande handlingar.  

   En författare som bearbetar sina minnen och sin sorg är den i DDR länge uppburna men 

också misstänksamt bevakade Christa Wolf, hon gjorde det t.ex. i romanen Leibhaftig 

(livslevande) och nu senast i romanen ”Die Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud” 

2010. Hennes romantitel från 1964 ”Der geteilte Himmel” (Den delade Himlen) har fått ge 

namn åt den utställning som öppnades den 10:e november 2011 på Neue Nationalgalerie i 

Berlin. Där visas den i två riktningar uppdelade tyska konsten 1945 till 1968. DDR-konstens 

huvudlinje, figuration och den västtyska abstrakta konsten.  

    Mycket gripande läsning ger Uwe Tellkamps nyckelroman Tornet. En historia om ett 

sjunket land från 2008. Den följer en grupp intellektuella under åren 1982 till 1989 och 

utspelar sig i DDR:s då kanske mest betydelsefulla konstcentrum- Dresden. 

   Här har jag ovan angivit några skäl till varför jag fascinerats av landet och tiden och därför 

vill veta mer om konstnärers villkor och möjlighet till utveckling i det forna DDR, ty samti-

digt med utvecklingen till socialistisk diktatur betonades konsten och kulturens som mycket 

väsentliga inslag i samhällslivet.  

 

1. Bakgrund 

 

Jag ger här några historiska fakta som bakgrund. Efter andra världskrigets slut 1945 delade 

segermakterna, USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen upp Tyskland i ockupa-

tionszoner. De fem östra förbundsländerna kom under sovjetiskt styre, vilket medförde en 

”omskolning” till socialistisk stat. Ekonomiskt förlorade östra delen i förhållande till den 

västra, då Sovjet krävde återbetalning i form av industriell utrustning som fördes över till 
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Sovjet. 1949 bildades de nya staterna Förbundsrepubliken Tyskland, BRD och den tyska 

demokratiska republiken, DDR.1 Det ledande partiet i DDR, i praktiken det enda, var   

”die SED”, dvs. det Socialistiska Enhetspartiet. Från 1950 var Walter Ulbricht general-

sekreterare i dess Centralkommitté, ZK. Man arbetade efter sovjetiskt mönster med 5-

årsplaner. 2 1950 bildades även ministeriet för statssäkerhet, som senare kom att kallas 

STASI. En myndighet som genom telefonavlyssning och ett angiverisystem övervakade 

medborgarna. 

   I DDR:s författning skrevs in hur kulturen skulle gynna socialismen, endast en konst i 

socialismens tjänst skulle skyddas och gynnas. Målet var en fredsälskande, en allsidigt 

humanistiskt och internationellt orienterad socialistisk människa. Medlet var deltagande i 

kulturella och samhälleliga aktiviteter. 3 Förväntningarna fanns på gemene man att de skulle 

delta i det stora utbudet av föreningsaktiviteter. Positiva inslag i samhället var tillgång till 

barnomsorg, extra pengar vid ett barns födelse, arbete, (arbetsplikt) och fri abort, fri skolgång 

men villkorad antagning till högre utbildning. Då gällde inte enbart skolbetyg utan ”rätt” 

politisk inställning.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

 

Mitt syfte är dels att undersöka hur förhållandena för konstnärlig utövning ändrades under 

1980-talet i DDR, dels att försöka se hur den faktiska kulturella utvecklingen stämde överens 

med den officiella kulturpolitiken, så som den omvittnas i facklitteraturen. För att mer konkret 

kunna iaktta ev. förändringar, tänker jag undersöka hur verksamheten i stort såg ut vid en viss 

konsthall, nämligen Kunsthalle Rostock under 1980-talet och då fokusera på en konstnärs 

verk och hur det mottogs. Följdfrågor blir då: 

Vad karaktäriserar kulturpolitiken under de föregående decennierna 1945 till 1990? Och hur 

såg konstnärernas sociala villkor ut? 

Kan man avläsa en öppnare och mer tillåtande inställning från myndigheternas sida under 80-

talet? 

Vad karaktäriserar konsten beträffande teknik och motivval under de olika decennierna?  

Vilka gemensamma nämnare finns det ev. mellan utställande konstnärer på 1980-talet i 

Kunsthalle Rostock? Hur representerar de riktningarna för tiden?  

Hur förhöll de sig till den officiellt godkända konsten?  

Hur reagerade den lokala partiledningen och den officiella konstnärsföreningen VBK:s 

ledning i Rostock på konsthallens utställningsverksamhet? 

                                                           

1 En delad värld. Världspolitisk atlas, Tor S. Åhman & Gunnar Schalin & Leif Söderström, (Sthlm, 1968) 

s.22,23 

2 Thomas Flemming, Berlin im Kalten Krieg. Der Kampf um die geteilte Stadt  (Berlin, 2008) s. 13,14 

3 Edda Pohl, Die unhorsamen Maler: über die Unterdrückung unliebsamer Kunst in der DDR1945 bis 1965 

(Berlin, 1977) s.28 



6 

 

 

1.2 Avgränsningar 

 

Då temat för denna uppsats måste avgränsas, tänker jag undersöka en konsthalls utställnings-

verksamhet och enbart under 1980-talet, trots att deras verksamhet var mycket omfattande 

under hela DDR-tiden i den nya byggnaden. Intressant vore att undersöka konsthallens kon-

takter med Sverige, Norden men det skulle föra för långt i denna uppsats format. Jag kommer 

att begränsa mig till målningar och akvareller, trots att grafiken var en viktig och ofta använd 

teknik. Jag kommer inte heller att gå in på de skulptörer, vilkas verk ställts ut eller står 

permanent i parken som omger museet.  

 

 

1.3 Metod och disposition 

  

Jag kommer att använda mig av den bibliografiska metoden, för att ge en kunskapsöversikt 

över och bakgrund till de villkor konstnärerna i DDR levde under, då jag samlar in social-

historiska fakta. Genom att jämföra flera källor kan beskrivningen dels av sakförhållanden, 

dels av utvecklingstendenser, öka trovärdigheten. En komparativ metod blir det alltså också, 

när jag jämför olika konstvetares beskrivning av utvecklingen. Denna del kommer att omfatta 

halva uppsatsen.  

    I teoridelen kommer jag att jämföra statlig maktutövning med exempel från USA, Väst-

tyskland och DDR. Howard S.Beckers  analys av statens maktutövning i ett kapitalistiskt 

samhälle får tjäna som jämförelse med det socialistiska, så som det kom till uttryck i DDR.  

   Eftersom konstens uppgift i DDR definierades av politiskt tillsatta tjänstemän/konstvetare, 

inskränktes konstnärernas frihet, liksom även försäljningsmöjligheterna starkt och frågan om 

vad som är godkänd konst och inte och vem som avgör det, blir väsentlig. Därför kommer jag 

att sätta in förhållandena utifrån en maktteori så som filosofen Arthur Coleman Danto 

utvecklat den och även diskutera med hjälp av filosofen Jaques Rancières tankar. Vad är 

politisk konst? Finns en sådan?  På samma sätt diskuterar jag demokratibegreppet med hjälp 

av Mouffe Chantals, professor i statsvetenskap, definitioner.  

   Under rubriken Realismen som uttrycksform sammanfattar jag olika former av realism och 

realismens funktion som föreskriven stil i DDR.   

   Därefter följer en genomgång av de fyra årtiondenas villkor för konstnärer i DDR och i den 

sista delen av uppsatsen ger jag en presentation av konsthallen i Rostock och dess 

utställningsverksamhet under 1980-talet med exempel på konstnärer. 

     Den biografiska metoden används för beskrivningen av en utvald konstnär, Susanne 

Kandt-Horn och i analysen av två av hennes verk Panovskys ikonografi. Då använder jag 

även den genetiska metoden, om det ger något till tolkningen och lägger feministiska 

synpunkter på verken. De måste tyvärr ses i reproduktion. När det gäller övriga konstverk 

kommer jag mer att se på tendenser i motivval och teknik än att betrakta varje enskilt verk för 

sig och jämförelsen mellan dem blir sedan komparativ. 
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1.4 Material och tidigare forskning  

  

   Den litteratur som jag använt är dels skriven före 1989 och utgiven i DDR, dels senare och 

då utgiven antingen i östra delen av Förbundsrepubliken eller på annan ort. Viktigt är här 

medvetenheten om den censur som inom DDR omöjliggjorde en icke godkänd publicering 

och också att beakta, huruvida författarna varit verksamma i DDR eller inte. För att bättre 

kunna förstå tänkesätt och språkbruk har det varit värdefullt att läsa publikationer som gavs ut 

i landet under DDR-tiden. För t.ex. Lothar Langs bok Malerei und Graphik in der DDR gäller 

att författaren levde i DDR, då den gavs ut 1983. Att han 1968 blivit avskedad från sin tjänst 

vid Institutet för Lärarfortbildning i Östberlin, kan låta oss ana att han inte alltid varit följsam 

och en del kritiska kommentarer om, av andra positivt värderade verk förekommer. Pohl 

nämner att Lang möjliggjorde en konstutställning i ett klassrum där men myndigheterna såg 

till att bilderna togs ned efter några dagar.4 Men 1983 gavs ändå boken ut. Av alla de 

konstnärer som behandlas nämns dock ingen av dem som ”utvandrat” före 1983. Ingrid 

Beyers Der Klasse verbunden (Hängiven sin klasstillhörighet) i fri översättning gavs ut 1983, 

i DDR. 1988 gavs nedskrivna samtal mellan kulturpersonligheter ut under titeln Ansichten 

(Åsikter). De utgör också en viktig källa, som visar hur man officiellt vågar yttra sig på 1980-

talet. 

  Edda Pohls undersökning Die unhorsamen Maler (De olydiga målarna) vill dokumentera 

både några konstnärers upplevelser, konstnärer som verkade i DDR vid tiden för intervjuerna 

1976, liksom några av de ”utvandrades” erfarenheter. Edda Pohl är gift med konstnären 

Sieghard Pohl, som efter en fängelsevistelse blev avsläppt i Västberlin. Hennes fakta bygger 

på intervjuer, alltså första handsuppgifter och borde vara korrekta, då de står i en vetenskap-

lig undersökning.   

   1990 utkom Gillen/Haarmanns Kunst in der DDR, liksom Werner Schmidts Ausgebürgert. 

Den senare med fokus på de konstnärer som genom frivillig eller ofrivillig utvandring, lämnat 

DDR. Övriga publikationer, vilka direkt handlar om konsten är tillbakablickar efter 1989. 

Gerd Dietrich, vars föredrag om hur man bör se på den kulturhistoriska utvecklingen i DDR 

är förutom historiker även CDU-politiker, alltså konservativ, i vad mån det kan spela in i hans 

synpunkter.      

   Undersökningen har försvårats av, att det oftast varit omöjligt att få låna museers utställ-

ningskataloger, även då katalogen funnits vid något universitetsbibliotek. Några publikationer 

kunde jag läsa på Östergötlands museum och några på Konstbiblioteket i Stockholm. Den 

forskning jag funnit slutar i flera fall tidigare än 1980-talet, t.ex. Ulrike Groschens avhand-

ling, från 2001, Från socialistisk realism till konst inom socialismen. Den är väsentlig, då där 

återfinns kopior av brev, sammanträdesprotokoll, tal och andra dokument från tiden. Få 

avhandlingar behandlar annars konst och kultur i DDR.   

    

                                                           

4 Pohl, s. 30 
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1.5  Teorier kring makt och statlig styrning av konst  

 

Howard Becker påpekar i Art Worlds att han skriver utifrån enbart de kapitalistiska 

marknadsekonomier han känner till. Här menar jag att en jämförelse med det socialistiska 

DDR, så som det hade etablerat sig efter 1947 vore givande. Vår föreställning om den demo-

kratiska västvärlden, där all konstutövning är fri och stöttas genom de lagar som omgärdar 

upphovsmannarätten och äganderätten och enbart i sällsynta fall leder till åtal för t.ex. 

blasfemi, den föreställningen om frihet och obegränsade möjligheter ger inte hela bilden. 5 

Statsmakten har ända sedan kejsaren Shi Huangdi lät bränna alla böcker i Kina varit medveten 

om konstens betydelse som möjligt hot mot makten men också som en sammanhållande och 

identitetsskapande faktor och som bärare av ett folks kultur.  

    Censur kan fungera som aktiv intervention, där även hotet att ingripa styr konstutövarna. Vi 

har i dag flera i väst kända konstnärligt aktiva i Kina i fängsligt förvar. I DDR häktades och 

dömdes många konstnärer till fängelsestraff. När t.ex. Wolfgang Harich i en artikel i Berliner 

Zeitung hävdade att den statliga konstkommissionen dominerats av ”dilettantism, chikaner 

och kärlekslöshet”, dömdes han 1956 till 10 års fängelse. Siegmar Faust, Sieghard Pohl, 

Andreas Eckardt, Alois Kuhn, Werner Neumeister, Robert Loewe är några av namnen på 

konstnärer som fick fängelsestraff. Ofta beslagtogs deras konst och i en del fall blev de 

avsläppta i Västberlin efter avtjänat straff som i fallet Pohl, utan möjlighet att återvända. 6  

   Politiska ledare är medvetna om betydelsen av symboliska representationer. Staten stöder, 

censurerar eller förtrycker – i sitt eget intresse. Här kommer jag osökt att tänka på ett exempel 

från USA, när president Roosevelt 1947 använde sig av Norman Rockwells serie målningar 

Freedom from Want, vilka gick som vandringsutställning för att samla in pengar till 

krigsobligationer.7 Målningarna visar upp ett välmående USA, den lyckliga familjen inte 

minst.       

    Genom att styra genom stipendiefonder, vilka gör ett val, styra tillgång till distributions-

kanaler och deras val i sin tur, antingen det gäller konsthandlare, tidskriftsutgivare eller 

televisionens nätverk utövar staten/regeringen makt. Så beskriver H. Becker metoderna i väst 

och påpekar att politiker i parlamentariska demokratier är rädda för att av sina väljare bli 

beskyllda för att med statliga pengar ha gynnat oförståelig, opatriotisk och obscen konst.8       

Arthur Danto ger ett amerikanskt exempel, då han angriper enskilda kongressmedlemmars 

attityd i kapitlet Art and taxpayers i Philosophizing art. Corcoran Gallery beslöt 1989 att 

                                                           

5 Howard S.Becker, Art Worlds (Berkeley,USA.1984), s.166. 

6 Edda,Pohl  s.28. 

7 Stokstad, Marilyn m.fl., Art History. Second editon. (New York, 2002)  s. 1112. 

8 Howard S.Becker, Art Worlds (Berkeley,USA.1984), s.182 
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ställa in en planerad utställning med Robert Mapplethorpes fotografier i avsikt att inte väcka 

kongressmedlemmars indignation.  

   Hur olika individers smak än är, menar Danto, ligger frihet i allas intresse. Skattebetalarna 

ska stöda friheten att framställa och visa konst, även om det är konst som en individ kan tycka 

vara motbjudande.9 

   Edda Pohl ger exempel på våldsamma reaktioner i Västtyskland. En riksdagsman samt 

ordföranden i Förbundsdagens juridiska utskott rev ned och trampade på Klaus Staecks bilder 

vid en utställning i Parlamentariska Sällskapets lokaler 1976. CDU/CSU krävde indraget 

statligt bidrag till samme konstnär, vilket han fått beviljat för att kunna visa sina verk i 

London. 10  

   I DDR var den vanligaste styrningen att enbart anta de elever till de konstnärliga 

högskolorna som visat upp rätt motivval och målade i socialrealistisk stil. Nästa nålsöga var 

att få medlemskap i det statliga konstnärsförbundet VBK (Verbund Bildender Künstler), för 

att officiellt få arbeta som konstnär, få chansen att ställa ut och få offentliga uppdrag. För det 

krävdes att tre medlemmar i VBK intygade vederbörandes lämplighet. För konstutställningar 

krävdes tillstånd och godkännande av verken. Vid en uteslutning ur förbundet, krävdes att 

vederbörande tog ett annat arbete, då det rådde arbetsplikt i DDR.11   

   Becker påpekar att även mycket förtryckande regeringar kan visa sig likgiltiga för konst 

som en liten kulturelit konsumerar.12  Förekom något sådant under DDR –tiden? Här har jag 

inte kunnat urskilja något decennium efter -49 som skulle givit utrymme för detta fenomen. 

Inget utanför ramarna tolererades officiellt. Däremot existerade det lärare som enligt flera 

källor i varje fall förde kulturarvet vidare. Konsthistorikern Günther Meissner lyfte fram det 

tidigare förkastade Bauhaus t.ex.13 Fram till 70-talet fick de studerande inte läsa om 

modernismens olika –ismer. Konsthistorieböcker låstes in i ”giftskåp” och i antikvariaten 

skulle alla böcker utgivna mellan 1933-45 förstöras. 

    Utöver Gallerierna inom Der staatliche Kunsthandel existerade enbart enstaka privata 

gallerier och ateljékollektiv. För att ge några exempel: En kort tid ockuperade man Villa 

Marie, Dresden. Där ställde en rad konstnärer ut på 1980-talet men sista utställningen 1987 

förbjöds. 14 Galleri Oben i Karl-Marx-Stadt (Chemitz) lyckas trots försök till inskränkningar 

på 70-och 80-talet bli ett centrum för avantgarde konstnärer. I Galleri Engewald i Leipzig 

brukade Engewald ställa icke godkänd konst på golvet med duken mot väggen, vilket 

                                                           

9 Arthur C. Danto, Philosophizing Art. Selected Essays, (Berkeley, Calif. 2001), s. 252. 

10  Pohl, s.79. 

11 Ibid. s.36 ff. 

12 Howard S.Becker, Art Worlds (Berkeley,USA.1984), s. 187. 

13 Pohl, s.7. 

14 Eckhart Gillen & Rainer Haarmann , red. Kunst in der DDR. (Köln 1990), s.319. 
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föranledde nyfikna besökarna att vända på dem.15 Sätten var många att försöka kringgå de 

statliga ingripandena och styrningen men det lyckades enbart för en kortare tid.  

   Ingripande och censur av i följande fall offentlig konst kan motiveras på olika sätt. Här ett 

amerikanskt exempel. När Richard Serras Tilted Arc förstörts på 90-talet och tagits bort från 

Federal Plaza i New York, förklarade William Diamond från den federala regeringens 

program för konst och arkitektur:   

 

    I dag har folket rätt att glädja sig, därför att nu återlämnas torget rättmätigt till folket.  16 

 

En demokrati kräver deltagande av folket. Visserligen bör möjligtvis konst i offentlig miljö 

inte behandlas på samma sätt som annan konst men här gör sig Diamond till talesman för 

folket och hans uttalande är förvånande med tanke på att han befinner sig i en västerländsk 

demokrati. Som neokonservativ kan hans uttalande ses som elitens vilja att styra men med 

argument lånade från annat håll. Som jag givit exempel på förekommer styrning av konst-

närers verksamhet även i väst. Skillnaden under motsvarande tidsepok var naturligtvis ändå 

stor genom den frihet västkonstnärer hade att stå vid sidan av institutionerna och de vinst-

krävande gallerierna, om de ekonomiskt kunde överleva på annat sätt.  

   Mouffe Chantal definierar i sin essä Hegemoni, makt och kulturens politiska dimensioner 

begreppet demokrati. Signifikanten demokrati är mycket olika beroende på  

 

”om den är fixerad till en speciell signifié i en diskurs som kopplar den till privat 

ägande och individualism och när den är fixerad vid en annan signifié i en diskurs som 

kopplar den till ett uttryck av all kamp mot förtryck.” 17 

 

En kamp som i fredstid förs genom att delta i kulturella praktiker, menar Chantal vidare. Här 

ser jag en överensstämmelse med speciellt DDR under 60-talet och ”Fatta penseln, kompis!”-

kampanjen. Och även i uppmaningen till konstnärerna som var knutna till ett industri- 

kombinat, att de skulle rådgöra med arbetarna, när de t.ex. utformade en väggmålning i 

fabriken. Under DDR-tiden formulerade den politiska ledningen kampen mot förtryck som en 

kamp mot fascism och kapitalism under ett enat folks ledning, SED, det socialistiska enhets-

partiets. Chantal fortsätter emellertid med hänvisning till flera filosofers tankar kring subjekt 

och identitet med konstaterandet att samexistensen av många olika subjektspositioner och 

                                                           

15 Pohl, s. 60. 

16 Rosalyn Deutsche, ”Agofora”  i Skriftserien Kairos. Nr.12, Konst, makt och politik. (Sthlm, 2007), s. 32.  

17 Chantal Mouffe, ”Hegemoni, makt och kulturens politiska dimension”  i Skriftserien Kairos. Nr.12, Konst,   

makt och politik  ( Sthlm, 2007)  s.23.  
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identiteter inte kan vara möjlig utan då utvecklas en totaliserande effekt.  18 Gruppidentiteten 

är en förutsättning för hegemoni. 

   Både i Öst och Väst måste demokratibegreppet omdefinieras och i DDR skrev man in 

”Volksdemokrati” i Dudens östtyska upplaga i betydelsen den socialistiska demokratin, en 

statsform i vilken arbetarklassen i förbund med de arbetande bönderna utövar proletariatets 

diktatur. 

 

 

1.6  Begreppet –politisk konst 

 
Under rubriken Den politiska konstens janusansikten intervjuar Gabriel Rockhill filosofen 

Jacques Rancière. Jag citerar: 

 
Det faktum att någon skriver för att tjäna ett ändamål… exakt vad kommer detta att 

förändra angående de precisa villkoren för framställandet och receptionen av konst-

verket? Vissa medel kommer att väljas snarare än andra, i enlighet med en princip för 

anpassning. Men problemet är att anpassningen av uttrycket till ämnet är en princip 

hos den representativa tradition som konstens estetiska regim sätter ifråga. 

 

En sådan estetisk regim existerade inte i DDR, skulle jag vilja hävda. Negativa estetiska 

omdömen gavs men oftast som argument för att ta avstånd från icke-önskvärda motiv eller  

icke-godtagbar stil. När konstnärer som Otto Dix och George Grosz på 1920-och 30-talet 

gestaltade kriget och ”omänskligheten hos den sociala paradens masker och automater”, för 

att citera Rancière, dvs. den styrande ekonomiska klassen i samhället vilka upprätthöll 

systemet, då valde de en kaotisk form. Rancière ser möjligheten att deras val av motiv, 

antingen var en exemplarisk politisk medvetenhet eller en reaktionär nihilism, där 

”klasskampen bara är ett element i det dionysiska kaoset”. 19 

   Efter detta resonemang vill jag sammanfatta med den slutsats Simon Sheikh drar i sin 

introduktion till Konst, makt och politik:  

 

Det är snarare konstnärens syfte än verkets funktion (dess utsaga, framstående och 

avläsning) som definierar ett verk som politiskt. 

Det finns inte en politisk eller opolitisk konst, menar han, enbart en konstens politik.   

 

 

1.7    Realismen som uttrycksform 

 

                                                           

18  Chantal Mouffe, ”Hegemoni, makt och kulturens politiska dimension”  i Skriftserien Kairos. Nr.12, Konst, 

makt och politik   ( Sthlm, 2007)  s.24. 

19 Gabriel Rochill intervjuar Jacques Rancière i Skriftserien Kairos. Nr.12, Konst, makt och politik. (Sthlm, 

2007), s. 133.  
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Den av kommunistiska och nationalsocialistiska regimer föredragna konsten var en figurativ 

typ av realism. Framför begreppet realism kan sättas en lång rad epitet, -proletär, -borgerlig, 

-social, -socialistisk, -kapitalistisk, - magisk, -utopisk, -psykisk, - urban, surrealism , om vi ser 

till funktion och motivval. Neue Sachlichkeit, Pop Art, och material realism à la Duchamp, 

fotorealism eller med den amerikanska termen hyperrealism, följer därpå. 

    Frågan är om man ska se den socialistiska realismen som stil eller metod? Syftet var ju 

klart, en uppfostran till en med kollektivet solidarisk, fredsälskande ”socialistisk” människa.  

De kommunistiska konstvetarna hänvisade till Marx´ och Lenins skrifter.1954 formulerades 

inför den 4:e konstutställningen i Dresden den socialistiska realismen som en metod, inte en 

konstriktning.20 Och när det gäller motivvalet förespråkades under 50-talet i DDR, en ideo-

logisk vinkling, ofta ett förhärligande av arbetaren och arbetet eller i ”historiemåleriet” 

hyllandet av revolutionären. Detta gör att man ändå lätt kan känna igen mycket av den 

socialistiska realismen som stil, i de fall det episka finns med, det typiska motivvalet, 

urskiljbara gestalter, antingen utförandet i klara färger är upplöst expressionistisk eller med 

dämpade färger klart avgränsat i konturerna. 

    Metoden innehöll på det formala planet ”folklighet” och då i betydelsen förståelighet, i lätt 

igenkännbara mönster som för betraktaren låg i det redan kända. Jaschkos menar i sin avhand-

ling, att den grupp man då egentligen riktade sig till var den borgerlighet som väl kände till 

1800-talets realistiska strömning. 21 Ett påstående som kan diskuteras, tycker jag. En person 

utan konsthistoriska kunskaper och vana vid bilder kan glädjas över slående likhet med det 

avbildade eller hur konstnären fångat det karaktäristiska för en person eller i en företeelse.   

    Efter att konstkritiker i väst på 50-talet konstaterat att nu var konsten abstrakt, blev många 

konstnärers återgång till en realistisk teknik och figuration starkt kritiserad. En återgång till 

1800-talets salongsmåleri, konst för sköna hem och konsthandelskonst, var några tillmälen. 22 

Trots traditionen tillbaka till Courbet, Leibl och Menzel såg få kritiker realismens estetiska 

och samhällskritiska möjligheter, menar Peter Sager i sin bok om realismens former. Inte ens 

konstvetarna vid realist-documenta 1972, gjorde det. 23 

   Sager refererar dramatikern Brecht som deltog i kulturdebatten bl. a med publikationen 

Ûber den Realismus. Brecht framhöll där att ingen realist nöjer sig med att upprepa det man 

redan vet. 24  Brechts vision löd vidare: 

                                                           

20 Jaschko, Susanne, Selbstbildnis und Selbstverständnis in der Malerei der SBZ/DDR von 1945 bis in die 

achtziger Jahre. 1999. På http://darwin.bth.rwth-aachen.de/opus3/volltexte/2002/425/pdf/Jaschko-

_Susanne.pdf s.21. 

21 Ibid., s.19. 

22 Peter Sager, Neue Formen des Realismus. Kunst zwischen  Illusion und Wirklichkeit. 4.e uppl. (Köln, 1982), 

s.187. 

23  Ibid., .s.14. 

24  Sager, s.194. 

http://darwin.bth.rwth-aachen.de/opus3/volltexte/2002/425/pdf/Jaschko_Susanne.pdf
http://darwin.bth.rwth-aachen.de/opus3/volltexte/2002/425/pdf/Jaschko_Susanne.pdf
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Realistiska konstnärer gestaltar motsägelserna inom människorna och deras relationer    

till varandra och visar de villkor under vilka de utvecklas.25(uppsatsförfattarens 

översättning)   

Den målsättningen stämde ofta illa in på den förda kulturpolitiken i DDR, då ingripanden 

gjordes med invändningar som för naturalistiskt, för pessimistiskt och inte framtidsinriktat. 

En kritisk realism passade enbart in i ett politiskt totalitärt system om den kritiserade 

”fienden”. 

   Jag frågar mig i vad mån en kritisk realism inte måste innehålla karikatyr för att verka som 

politisk handling. Att som konstnär ”upphöja” vardagliga föremål eller företeelser och visa 

betraktaren ett alternativt sätt att se på det redan kända, är ett av kriterierna för konstnärlig 

kvalité. Det behöver inte ha ett politiskt syfte. Detta ansåg även Brecht. I de fall konstnären 

har ett uttalat syfte och överraskar betraktaren, är det ofta med humors hjälp, är min reflek-

tion.  

   Motivvalet då. Om en konstnär inom fotokonsten eller en fotorealistisk konstnär t.ex. valt 

att avbilda ett tiggande barn, är det i sig en ”politisk” aktion, eller? Vad utgör då skillnaden 

mot Vera Nilssons dansande gatubarn (Gata i Malaga I, 1020-21) i expressionistiskt 

utförande?  Ingen, egentligen men är det politisk konst? Här borde man kanske särskilja 

uttryck för moralisk indignation och den mer specifikt inriktade politiska konsten. Och 

framför allt utgå från den syn jag tidigare refererat en företrädare för, att det är konstnärens 

eget syfte vi måste utgå ifrån. 

    Realismens roll som teknik i utförandet av en konst med ett samhälleligt uppdrag som i 

DDR, måste föras tillbaka på dess lättillgänglighet och allmänt accepterade klassicistiska 

ursprung. Men som både filosofen Hegel och konstvetaren Gombrich såg det, ett enbart 

kopierande, eller en efterhärmning av naturen, det vore ett överflödigt arbete. 

     Så sent som 1988 ges en samling artiklar ut under rubriken Nachdenken über realistische 

Kunst (Tänkande kring realistisk konst) med en intressant motivering i förordet av Hermann  

Peters, en man med karriär inom SED och VBK. Behovet av ett försvar för realismen har 

uppstått. När antagonisterna hävdar att det inom realismen ges för lite utrymme för konstnär-

ligt självförverkligande, skjuter de estetiska argument framför sig, för att dölja sina 

reaktionära politiska ambitioner, menar han. Han använder sig av det språkbruk som krävdes 

för att definiera fienden men samtidigt försvarar han mångfalden av uttryck inom realismen.26 

   Med denna bakgrund som givit en förväntan om politiska ambitioner hos konstnärerna och 

motivval inom den socialrealistiska genren, kommer jag att ge en översikt över deras sociala 

och konstnärliga villkor under DDR-tiden. 

                                                           

25  Ibid., s.196. 

26 Hermann Peters, Nachdenken über realistische Kunst, Polemike-Standpunkte-Argumente (Berlin, 1988), s.6. 
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2. Allmänt om kulturens funktion och konstnärers sociala villkor i DDR  

        Med tanke på förhållandena 1945 i det sönderbombade Tyskland, där det först och 

främst gällde att överleva, få mat och att återuppbygga, var det förvånansvärt snabbt som ändå 

de första konstutställningarna kom till stånd i den av Sovjet ockuperade östra delen av landet. 

Det berodde på den betydelse det kommunistiska Sovjet tillmätte kulturen. Lothar Lang 

beskriver 1983 i stora drag konstens utveckling från krigsslutet. De första utställningarna ägde 

rum i Dresden och Berlin i december -45 och januari -46. Vid öppnandet av en konst-

utställning i Dresden i augusti -46 gav Alexander Pymschitz, kulturofficer vid den sovjetiska 

militäradministrationen följande råd: 

- Skapa  en konst, som återspeglar ett befriat folks själ. 

- Skapa en konst, som återger det tyska folkets självaktning och andra folks aktning. 27     

(Uppsatsförfattarens översättning) 

Redan här ges ramen för konstutövningen i den sovjetiska ockupationszonen. En sovjetisk 

officer invigningstalar, en representant för ”befriarna”, likaså begreppet själ (Seele), vilket ger 

konnotationer till Hegels folksjäl och det sena 1800-talets vilja till identitetsskapande. Att 

återfå självaktning var naturligtvis nog så viktigt. Bearbetningsprocessen av skuld inför 

nazismens illdåd kom att se olika ut i öst och väst. I östra delen bakades nazismen ihop med 

kapitalismen under samlingsnamnet fascism och sovjetiska soldaters förbrytelser mot 

tysktalande minoriteter, vilka resulterade i tidens största folkfördrivning, måste förtigas.   

- Skapa en konst, som är djupt rotad i folket, som väcker folkets entusiasm och förbinder det 

med andra folk. 28 

Sovjetsofficerens tredje uppmaning speglar den officiella konstsynen, en konst som tilltalar 

gemene man, den syftar också på kollektivismen och den marxistiska tanken om enade folk 

under kommunismens fanor. Gemensamma upplevelser ger samhörighet och efter 

socialistiska ideal fastlades vikten av kultur i den nya samhällsstrukturen genom ett stort antal 

kulturhus, musikskolor och teatrar. Margareta Flygt nämner i ett radioprogram att det gick 

                                                           

27 Lothar Lang, Malerei und Graphik in der DDR. (Dresden, 1983), .s.7-8.    

28 Ibid., s.9. 
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mer än ett bibliotek per 1000 invånare.29 Konst, bredkultur, sport, skolutbildning, fritids-

aktiviteter, inte bara för ungdomar hörde hit. I slutet av 60-talet, början av 70-talet fanns det i 

DDR 112 teatrar. Förbundsrepubliken som var tre gånger större hade bara 120. Orkestrar 

fanns det tre gånger så många per innevånare i jämförelse med BRD och 30 gånger så många 

som i Storbritannien t.ex.30 Enligt en propagandaskrift utgiven på svenska gick den största 

andelen av statligt stöd 25,6% till teater, bio och orkestrar. Ett exempel på bokutgivning:1986 

gavs det ut 6.543 böcker.31 

     Det av SED, (Tysklands Socialistiska Enhetsparti), styrda konstnärsförbundet VBK 

(Verbund Bildender Künstler) hade ett maximerat antal medlemmar, 6000. Antalet 

elitidrottsmän rörde sig också om 6000 st. Siffran bör ses mot en folkmängd på 16 milj. Här 

tillföll subventionerna idrotten med 380 milj. Mark mot konstnärernas 9 milj. Mark. Av de 9 

miljonerna gick det mesta till den omfattande administrationen inom VBK. Alla uppdrag från 

städer, företag eller förlag måste gå till en VBK-medlem. De fick ett skattenummer och 

behövde inte skatta mer än 20 % av sin inkomst och av försäljningssumman fick konstnärerna 

behålla 70-80% ! Men för att kunna sälja sin konst måste man gå via den godkända kanalen, 

VBK32   

    Vi kan konstatera ett stort utbud av möjligheter till kulturella fritidssysselsättningar i DDR, 

för den etablerade och godkände konstnären möjligheter till inkomst men i förhållande till 

elitsporten var bidragen små.  

 

2.1 Utvecklingsfaser och statlig styrning av motiv- och stilval 1945 – 1989 

   2.1.1  1940-talet 

Vilka konstnärer ställdes då ut på de första utställningarna? Jo, i stort sett de som varit 

förföljda men överlevt naziregimen. För att nämna några av de i Sverige mest kända av de 

”entartete”: Paul Klee, Ernst Ludwig Kirchner och framför allt framhävdes nu Käthe Kollwitz 

och Ernst Barlach. Otto Dix, Lyonel Feininger och George Groz hörde naturligtvis också 

dit.33 

                                                           

29Flygt, Margareta på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=4329536 (2011-10-03) 

30 Gerd Dietrich, Kulturgeschichte der DDR – wie angehen und darstellen? Föredrag. Publicerat i Kulturation, 

Online Journal für Kultur, Wissenschaft und Politik. Nr 14.0211.Jg.34. s. 5. 

http://www.kulturation.de/ki_1_thema.php?id=125. Läst 01.12.2011 

31 Konst och kultur i DDR. (Berlin,1988). Panorama DDR. Auslandpresseagentur GmbH. s.59-61 

32Eckhart Gillen &  Rainer Harmann,  s.52,53. 

33 Lang, .s.10.    

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=4329536
http://www.kulturation.de/ki_1_thema.php?id=125
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   Konstnärer och kulturarbetare diskuterade öppet och livligt konstens uppgift under de första 

åren efter krigsslutet. Lothar Lang verksam i DDR redogör kortfattat för debatten och talar 

om vissa personers ”felaktiga” bedömningar.  

   Motivvalen den första tiden efter 1945 var ofta en bearbetning av kriget med titlar som 

Döden i Dresden, målad av Wilhelm Lachnit eller Fascismens offer av Hans Grundig. Sättet 

att måla är de ”entartete” konstnärernas expressionism, abstrakt och delvis surrealistisk enligt 

Lang.  Denna beskrivning bekräftar Edda Pohl34 och Gerd Dietrich kallar samhällsut-

vecklingen 1945-1947 för Övergångssamhället, en övergång från krig till efterkrigstid, från 

kapitalism till socialism. Men även nya motiv, arbetaren i konsten som vi oftast associerar 

med ”typisk” DDR-konst, väljs medvetet t.ex. av gruppen Das Ufer från 1947, konstnärer från 

Dresden, vilka förde ut sin konst i fabrikerna. För dem gällde den nya inriktningen: Realism 

mot formalism och konsten som samhällelig funktion. Man ville även påverka arbetarnas 

medvetenhet.35  Om de första åren alltså präglats av öppenhet och pluralism följde 47/48 -

1953 en ”transformation och sovjetisering” med Gerd Dietrichs ordval. 36 

  

 

 

2.1.2   1950-talet   

 

   För att kunna se en eventuell förändring över tid sammanfattar jag de exempel på statliga 

ingripanden som refereras i Ausgebürgert. Under 50-talet kritiseras många konstverk i artiklar 

med värderingar som formalistisk, pessimistisk, primitiv i negativ betydelse. Bauhaus ses som 

amerikansk kosmopolism. Flera fall av ingripanden mot lärare som avskedas och utställningar 

som förhindras eller väggmålning som målas över, refereras. 

   1951 kom Walter Ulbricht, sedan 1950 generalsekreterare i SED:s centralkommitté med 

följande uttalande: 

- Vi vill inte se fler abstrakta bilder på våra konsthögskolor. Vi behöver inga tavlor med 

månlandskap eller ruttna fiskar. Gråskalekonsten, som är en bild av det kapitalistiska 

nederlaget, står i klar motsats till dagens liv i DDR.37 (Uppsatsskrivarens 

översättning) 

 

Under 50-talet hårdnar alltså klimatet. Verk tas bort från utställningarna. Ibland stängs de 

eller man förhindrar öppnandet i sista minuten. Även tidigare erkända konstnärer skrivs ned 

                                                           

34 Pohl, s.15. 

35 Lang, s.13. 

36 Dietrich, s. 5. 

37 Flygt, Margareta på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=4329536 (2011-10-03) 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=4329536
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t.ex. Otto Dix och Ernst Barlach.38 I språkbruket ingick nu begrepp som antikommunistisk, 

klassfiende, formalistiskt uttryckssätt eller senborgerlig dekadens för att beskriva den konst 

som ”republikens fiender” ägnade sig åt. Begreppet formalism blev särskilt efter det 5:e av 

Centralkommittén möten 1951, ett slagord för borgerlig konst och dit räknades både 

impressionism, cézannism, kubism, expressionism, den nya sakligheten och surrealism.  

   Vanliga motiv var arbetarporträtt, valsverk och brunkolsdagbrott, arbetets värld. En genre 

som skulle finnas mycket att skriva om, då skildringen av det pågående arbetet och arbetaren, 

dit alla kategorier DDR-medborgare räknades, står för ett upphöjande av arbetet på ett 

filosofiskt plan. Andra motiv som uppmuntrades som ett led i ”uppfostran” till socialism och 

rätt vägval, för fred var även demonstrationståg, historiskt bondeuppror eller övergrepp på 

civila som i Willi Sittes Lidici.  Konstnären Willi Sitte i målarbrigaden från Halle var en ofta 

anlitad målare.  

   Enligt de intervjuade konstnärerna i Pohls undersökning infann sig en viss lättnad efter 

arbetarupproret 17 juni 1953 men i och med den första Bitterfelderkonferensen i Halle/Saale 

1959 gjordes noggranna regler upp för konstnärliga motivval men även en ny inriktning mot 

folkligt inflytande och allas utövande av konst.39  I Gert Dietrichs analys beskrivs fasen 1955-

75 i stort som en ”Uppfostringsdiktatur” .40 

 

  

 

2.1.3 1960-och 70-tal 

 

Jag vill ge ett exempel på en konstnär som Walter Ulbricht uppskattade mycket, nämligen 

Walter Womacka. Hans Am Strand (På stranden) 1962 reproducerades i massupplagor, den 

mest berömda bilden i DDR överhuvudtaget, menar Kerstin Decker. Se bilaga 1!  Det unga 

paret sitter med ryggen mot havet, har vänt ryggen mot ”oändligheten” och tittar in mot sitt 

eget fosterland. Ska vi se det ideologiskt, frågar hon sig.41 Lothar Lang citerar angående 

samma verk en kritiker som ser den som en ”hörnsten i konstens utveckling till en socialistisk 

människa.” Och Konstnärsförbundets presidium menade också att Womacka var förebildlig i 

sitt sätt att skildra livsglädje och visa de yrkesverksamma på det sköna i livet, att ”estetiskt 

levandegöra och knyta an till den socialistiska människans föreställningar om det estetiska”. 

Vid ett betraktande av bilden i dag, blir man förvånad. Livsglädje? Snygg veckotidnings-

illustration möjligtvis. Jag ser ett ungt par med distans mellan sig. Hon vänder bort blicken. 

                                                           

38 Schmidt, Werner, (red.) Ausgebürgert. Künstler aus der DDR und dem Sowjetischen Sektor Berlins 1949-

1989. (Berlin,1990), s. 50. 

39 Pohl, s.24. 

40 Dietrich, s.5.  

41 Kerstin Decker & Gunnar Decker, Letzte Ausfahrt Ost. Die DDR im Rückspiegel. (Leipzig, 2004) s. 202-206.  
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Lothar Lang vågar 1977 att vara kritisk på ett lite förtäckt sätt, då han i samband med 

Womackas oljemålning menar att ytligt, illustrativa bilder framhävs på bekostnad av goda 

konstnärers verk, Berhard Heisig och Werner Tübke, ger han som exempel på sådana. De blev 

anklagade för att ha börjat avlägsna sig från realismen, när de i stället sökte ge den 

socialistiska realismen nya uttryck, menar Lang.42 Han ser också en större mångfald 

beträffande stilar på 70-talet. En annan röst som uppskattade och erkände så kallad expressiv 

realism var konstkritikern Ulrich Kuhirt som redan 1964 i en artikel hävdat det expressiva 

som utmärkande för socialistisk realism.43  

   Antalet refererade exempel i Ausgebürgert på avskedanden av museichefer och 

konsthögskolelärare (t.ex. Lothar Lang) är fler under 60- och 70-talet. Även kulturhistoriskt 

värdefulla kyrkor rivs, trots protester från demonstranter som arresteras. Ett försök att visa 

konstens utveckling från 1400-talet till samtid, slutar med att Robert Rauschenberg, Paul 

Wunderlich tas bort samt vissa verk av Paul Klee och Picasso t.ex. avlägsnas, då museichefen 

hotats med repressalier. I Rostock anmärker företrädare för SED och VBK på Horst 

Zimmermanns val av konstnärer, bl.a. Susanne Kandt-Horn och Otto Manigk som han låtit 

delta i den 2:a Östersjöbiennalen 1967, vilket ”skadade DDR:s kulturpolitik”, menade man.44 

Altenbourg hindras två gånger från att ställa ut och konstnärssignaturen Penck ställer till det 

för myndigheterna, hans verk tas bort från utställningar och i ett fall vägrar en grupp 

konstnärskollegor att genomföra en utställning utan Pencks medverkan.45 

  Dietman Keller (1989-1990 kulturminister i DDR) sammanfattar i antologin Kunst in der 

DDR, tiden på följande sätt. I mitten av 50-talet hade man poststalinistiska processer, i mitten 

av 60-talet censur och förbud, i mitten av 70-talet – uteslutningar och ”Ausbürgerung”.46 Det 

sista ordet betecknar ett av de sätt regimen använde för att göra sig av med de obekväma, då 

de förlorade sitt medborgarskap och därmed sina tillgångar i landet samt förbjöds att åter-

vända, när de fått sitt utresetillstånd beviljat. Ett mycket känt fall är vissångaren Wolf 

Biermann som 1976, efter att ha fått tillstånd till en turné i väst inte fick komma tillbaka över 

gränsen.  

   Mellan åren 1949 till slutet av 1960 hade 2,5 miljoner människor lämnat DDR.47  Vid sam-

manräkningen av de namn som räknas upp år från år av ”utvandrade” konstnärer i boken 

                                                           

42 Lang,.s.75. 

43 Ulrike Goeschen, Vom sozilistischen Realismus zur Kunst im Sozialismus. (Berlin, 2001) s. 107. 

44 Werner Schmidt, red., Ausgebürgert. Künstler aus der DDR und dem Sowjetischen Sektor Berlins 1949-1989. 

(Berlin,1990), s.58. 

45 Ibid., s.64f. 

46  Ibid., s.41. 

47 En delad värld. Världspolitisk atlas, Tor S. Åhman & Gunnar Schalin & Leif Söderström, (Sthlm, 1968) s.56. 
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Ausgebürgert kommer jag till 665 st. Senare forskning har visat att antalet stigit till 2000 om 

konstvetarna (en avdelning inom VBK) räknas med.48 

  Reseförbudet isolerade konstnärerna, i varje fall blev intrycken färre. Vid de tillfällen 

utställningar ordnades i väst i samarbete med VBK fick ytterst få av de utställande konstnärer-

na utresetillstånd.  I Ausgebürgert ges namnen på ”utvandrade” konstnärer och en 

sammanräkning visar att under 50-talet var de 100 till antalet, på 60-talet 47st, 70-talet 44st 

och på 80-talet hela 441 st. En markant ökning av utvandrare gällde hela befolkningen från år 

1984. Inte många flydde illegalt över gränsen, vilket var förenat med livsfara, många ”köptes” 

ur fängelser men de allra flesta återvände inte från utlandet, i de fall då de beviljats en resa. 

Att så många konstnärer lämnade DDR på 80-talet talar inte för allmänna lättnader.  

   Å andra sidan medförde Bitterfelderkonferensen 1959 med sin uppmaning att alla skulle 

gripa till penseln/pennan ett utvidgat konstbegrepp och en mindre detaljstyrning av de 

konstnärliga uttrycken. Detta enligt Gerd Dietrich, vilket verkar förvånande med tanke på hur 

t.ex. Pohl återgivet följderna av Bitterfelderkonferensen 1959.  Där talade man om en 

förening av konst och liv, en förening av konstnärer och folk som Bitterfeldervägen. (1967) 

Men en sak är det officiella programmet och en annan vad som faktiskt utfördes.  Här ser 

historikerna också en politisk omsvängning från mitten av 70-talet till ett konsumtions- och 

fritidssamhälle, vilket också måste ha påverkat utvecklingen.49 

   Några viktiga konstnärer, under 60-och 70-talet främst, är den s.k. 2:a Leipzigskolan som 

bl.a. representerades av de fyra konstnärerna Heisig, Mattheuer, Tübke och Sitte. De var inte 

alltid helt ”följsamma”. 

   Nu knöts många konstnärer till ett industrikombinat och målade ofta bilder av 

arbetsbrigader. För att ge exempel på hur olika arbetarbilderna kunde gestalta sig, både 

stilmässigt och innehållsligt vill jag visa på Wolfgang Mattheuers Die Ausgezeichnete (Den 

belönade), från 1973/74. Se bilaga 2! En äldre kvinna som ev. gått i pension och fått en 

utmärkelse, halssmycket ev. och några tulpaner. Hon sitter mitt i bild med händerna dolda i 

knät. Den vita bordsduken tyder på ett högtidlighållande utanför den vanliga arbetsplatsen. En 

samtida konstvetare såg oljemålningen i original och noterar ett svagt leende och tolkar bilden 

som så, att kvinnan har offrat sig för en bättre framtid och att det varit värt det. 50 På mig ger 

bilden ett vemodigt intryck. Var det inte mer än så här? Enhetlighet i färgvalet, ockranyansen 

i tröjan och bakgrunden, associerar Ingrid Beyer till en ikonbilds guldbakgrund, ett heligför-

klarande. Beyer var också samtida konstvetare i DDR men hon ser de frågor målningen 

                                                           

48 Leo Piotracha, Lexikon Künstler in der DDR – eine kritische Betrachtung. Artikel i Das Blättchen. 13.Jahrg. 

Nr.12. 12.Juni 2010 på http://das-blaettchen.de/2010/06/lexikon-kuenstler-in-der-ddr-eine-kritische-betrachtung-

1701.html (läst 2012-01-20) 

49 Dietrich, s.4. 
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(Berlin 2007), s.270.  

http://das-blaettchen.de/2010/06/lexikon-kuenstler-in-der-ddr-eine-kritische-betrachtung-1701.html
http://das-blaettchen.de/2010/06/lexikon-kuenstler-in-der-ddr-eine-kritische-betrachtung-1701.html
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väcker och behovet av att även lyfta fram enskilda individers erfarenheter. 51 Målningen är ett 

exempel på realism inspirerad av den Nya Sakligheten, formsträng och nykter. 1994 skriver 

Klaus Tiedemann i en tillbakablick i en katalog utgiven av Kunsthalle Rostock, att Wolfgang 

Mattheuers målning utlöste den pluralism som kom att prägla 70-talet.52 

     Den andra målningen står i stark kontrast till Mattheuers.  Bernhard Heisigs Der Brigadier 

från 1970 i en för honom karaktäristisk expressionistiskt ”upplöst” stil. Se bilaga 2! 

   En självmedveten min, en segergest med tummen upp, en stolt representant för sin brigad på 

verkstadsgolvet. Färgerna, delvis komplementfärger tycks hastigt strukna på duken. Även här 

finns mycket av den för Heisig typiska rosaröda färgen. Bilden ger ett måleriskt, livligt 

intryck. Två exempel på hur olika den socialistiska realismen kunde utformas. Även inom 

samma grupp den s.k. Leipzigskolan.  

   Av betydelse för den konstnärliga utvecklingen under 70-talet är de utställningar som öst-

konstnärer deltog i i väst. De fyra ovan nämnda ”Leipzig-konstnärerna” fick uppskattning och 

bekräftelse vid 6:e documenta i Kassel 1977. Kittsteiger refererar en artikel av Rehberg som 

t.o.m. talar om en omvänd uppfostran. Under den tidiga fasen i DDR skulle den officiella 

konsten uppfostra folket till socialism, nu försökte konstnärerna uppfostra kulturfunktionä-

rerna. 53Alltså dock en möjlighet till experiment och förändring.  Ytterligare en källa som jag 

inte här tidigare citerat eller refererat, konstvetaren Klaus Tiedemann beskriver utvecklingen 

decennierna t.o.m. 70-talet på samma sätt som ovan.54   

 

2.1.4    1980-talet 

1985 blir Gorbatjov l:e sekreterare för kommunistiska partiets centralkommitté i Sovjet, vilket 

kommer att påverka politiken även i DDR. Här är inte mina källor eniga. Gorbatschows 

reformer ignorerades av ledarna i DDR. Men hans uttalande att sovjetiska trupper inte avsåg 

att stoppa demonstrationerna 1989, måste ändå ha stärkt oppositionen.55 Frågan kvarstår: 

Ändrades den officiella kulturpolitiken? Medförde glasnost de facto större frihet för 

konstnärerna under 1980-talet?   

                                                           

51 Ingrid Beyer,  Der Klasse Verbunden. (Berlin,1983), s.132,133. 

52 Angela Hofmann,,red. Ein Rückblick 25 Jahre Kunsthalle Rostock.. Bestandkatalog Malerei.( Rostock, 1994), 

s.24 
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54 Hofmann, s.24. 
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   Erich Honegger, l:e sekreterare i SED:s centralkommitté förberedde ett besök i BRD 1986 

men det försköts p. g. a sovjetiska påtryckningar.56 Det kom dock till stånd 1987. 

   Även om Erich Honecker, 1983 utlovade lättnader för resor inom DDR, i utbyte mot 

miljardlån från Västtyskland, föreskriver han fortfarande samma krav på motivvalet i konsten, 

när han uttalar sig vid ett möte med konst- och kulturskapande 1984.  

- Vår tid behöver konstverk, i vars medelpunkt den aktive, historieskapande hjälten, 

arbetarklassen och dess representanter står. (uppsatsskrivarens översättning)57 

Ytterligare ett citat från ett tal hållit på 11:e partikongressen våren 1986 öppnar mer för 

individualismen: 

- Ju rikare medborgarna kan utveckla sin individualitet, desto rikare blir det socialistiska 

samhället.58  

Den 10:e årligen återkommande stora konstutställningen för hela DDR beskrivs 1986 sålunda: 

- De dominerande temana var den enskildes ansvar för fredens bevarande och naturskyddet. 

Stilleben, porträtt och landskaps- och stadsbilder visar hur arbetsplatser, bostadsområden 

och människors privatliv ser ut.59 

 

Alltså även här privatliv och ett nytt tema naturskydd. Det var ju bl.a. som en reaktion på den 

fruktansvärda miljöförstöringen i brunkolsdistrikten som demonstrationerna i Leipzig började, 

vilka ledde till DDR:s fall och gränsens öppnade.   

    Hur fungerade kulturpolitiken under 80-talet i verkligheten? löd min fråga. Dietrich menar 

att man inte får sätta likhetstecken mellan den förda kulturpolitiken och den faktiska 

utvecklingen.60  I sin avhandling Bilder des Aufbaus (Återuppbyggnadens bilder, 

uppsatsskrivarens översättning) påpekar Doris Müller-Toovey samma sak. Hon har då jämfört 

byggmotiv bland väst- och östtyska konstnärer efter 1945 och konstaterar att konstpolitiken i 

DDR ofta förväxlas med vad som faktiskt åstadkoms. Under rubriken socialrealism, menar 

hon ryms ett brett register av konstnärliga möjligheter. 61 Socialistisk realism hade ju 

formulerats som ” den sanningsenliga historiska, konkreta framställningen av verkligheten i 

dess revolutionära utveckling”.62  Den bristande konstnärliga kvalitén i många alster, när det 
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gäller kampanjen ”Grip penseln, kompis”, gjorde att konceptet så småningom las ned.  På 80-

talets senare del påverkade förmodligen Lutherjubileet 1983 och Berlins 750-årsfest 1987 att 

man uppvärderade det borgerligt humanistiska arvet. All konst var inte heller beställningsverk 

och som vi sett existerade det inom det figurativa måleriet, många stilar.   

      Den statliga interventionen fortsätter dock på 80-talet på samma sätt som tidigare. Nu 

förbjuds de få oberoende gallerierna som haft försäljning att fortsätta med den, då enbart 

medlemmar i VBK får sälja sina verk genom den statliga försäljningsorganisationen.               

Oberoende Galleri Clara Mosch ger upp och Villa Mari, hemvist för okonventionell konst i 

Dresden, rivs. 1983 förbjuder myndigheterna Experimentalgruppen ”37,2” i Leipzig. De fyra 

konstnärer som målat stammarna vita i en död skog tas till STASI-förhör under 8 timmar och 

får böta. Ledaren för Clubbhaus Coswig, som låtit konstnärer ha en två dagars happening där 

avskedas, för att ge några exempel.63   

    Med tanke på den omfattande utvandringen och de exempel på politisk styrning som jag 

givit, kan man dra slutsatsen att 80-talet inte alls innebar några lättnader.  Men bilden är ändå 

som vi sett inte entydig. Konstnärer vittnar om en mer tillåtande attityd. 1988 gavs en 

publikation ut ”En fråga om åsikt” (Ansichtssache) med åtta i skrift återgivna paneldis-

kussioner/samtal. De fördes mellan kulturpersonligheter och publik under åren 1979-1987. I 

det första samtalet, 1979 deltar den äldre konstnären, professorn, redaktören, läraren och f.d. 

KZ-fången Herbert Sandberg, konstvetaren Karl Max Kober och konstnären, konsthögskole-

rektorn Bernhard Heisig , på 60-talet avsatt men på 70-talet återvald som rektor och trots 

hävdande av konstnärlig frihet i utförandet av konst uppskattad med sin expressiva realism. 64 

Konstnärerna interagerar i det protokollförda samtalet och besvarar publikens frågor. Heisig 

är mer radikal och öppen för det nya men även Sandberg svarar på en fråga, att om man haft 

råd i DDR skulle man gärna ha köpt en skulptur av Henry Moore, tycker han. Det skulle han 

inte kunnat säga för 15 år sedan, menar Heisig. Sandberg tänker kommande år visa 150 

Picasso-bilder på högskolan och bjuda in folk som Josef Beuys, även om ”vi inte delar deras 

konstuppfattning. Vi förlorar inte genast vår ståndpunkt.” 65  

    I sin avhandling om självporträtt och självbilder i DDR-konst konstaterar Susanne Jaschkos 

att det först var på 80-talet som en yngre konstnärsgeneration försökte befria sig från 

doktrinerna och med sin konst kräva en liberalisering av samhället. Motiven skildrade ofta 

konflikter mellan könen, mellan olika system, motstridiga känslor. Men man höll sig till den 

föreställande realismen. Men här har ett fenomen tillkommit. De vanligt förkommande meta-

forerna i bildspråket gjorde det möjligt att tolka t.ex. den fågel som två män vill slita vingarna 

av på olika sätt. Hon ger som exempel Hans-Hendrik Grimmlings triptyk.  Den kritiserades 

men då valde man att inte se vad fågeln som ska vingklippas stod för, nämligen frihet, längtan 

och självständighet som konstnären själv senare uttryckt det. Det var de unga som inte längre 
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var solidariska med systemet som såg den konsten som protestbilder.  Konstkritiken användes 

fortfarande i slutet av 80-talet för att hålla den socialistiska staten stabil, konstaterar Jaschkos. 
66     

    1986 hade Horst Zimmermann efter väl förrättat värv vid Rostocks Konsthall flyttat 

tillbaka till Dresden och där genomdrev han mot den regionala SED-ledningens protester, att 

man tog emot en utställning från Förbundsrepubliken. Det möjliggjordes, då utställningen 

ingick i kulturutbytesöverenskommelsen. Museichefen förbjöds dock att ha någon som helst 

kontakt med de utställande konstnärerna. I Kulturöverenskommelsen som skrivs under 1986 

hade man kommit överens om ett samarbete inom kultur, konst, bildning och vetenskap. Dock 

väljer DDR vad som får visas eller läsas av västtyska kulturarbetare.67 

       Den genom Frans-Josef Strauss´ medverkan beviljade krediterna gav i utbyte möjlighet 

till friare rörlighet inom DDR. Willy Brandts insats som borgmästare i Berlin och som 

Förbundskansler mjukade upp relationerna. Förbundsrepublikens statsrättsliga erkännande av 

DDR kom 1970. Passersedlarna som ger västberlinare möjlighet att besöka öst och 

överenskommelsen om kulturutbyte är allt steg som vidtogs från västsidan och som säkert 

påverkade i riktning mot öppnande. Den beskrivning av utvecklingen under DDR-tiden 

beträffande val av stil och motiv i praktiken liksom av den förda kulturpolitiken som jag gjort 

med hjälp av flera källor, visar i stort stor samstämmighet. Både bland konstvetare som levde 

i DDR liksom hos dem som skrivit senare    

   Man kan ändå summera: Konstnärerna tog sig all större frihet under 1980-talet, inte bara i 

utformningen av sina verk utan även i motivvalet. Genom metaforer i bildspråket var 

protesterna tydliga för de systemkritiska, dvs. en yngre generation som inte var uppgivna. 

Kontakterna med främst Västtyskland fungerade som självförtroendestärkande. Och härtill 

kommer den ekonomiska försvagningen Sovjet och DDR genomgick. 

    I nästa kapitel kommer jag att översiktligt att se på det konstnärliga utbudet under 1980-

talet i Kunsthalle Rostock. För att ge en bättre helhetsbild återger jag då först konsthallens 

historia.   
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3. Konsthallen i Rostock 

 

Konsthallen i Rostock låg i utkanten av DDR:s konstcentra som mer dominerades av Dresden, 

Berlin, Leipzig och Halle. Betydande konstnärer från andra orter hade dock tagit sin tillflykt 

till norra Tyskland på 30-talet. Redan 1946 hade Museum der Stadt Rostock satts i stånd och 

där visades fram till 1948 38 konstutställningar bl.a. med Käthe Kollwiz och Roland Bathels 

men också med många unga mindre kända . 68 I Rostocks närområde fanns konstnärskolonier 

i Schwaan, Warnowdalen och Ahrenshoop vid österjökusten. Där slog sig förföljda konstnärer 

ned som kom från mer nazidominerade orter. I Lüttendorf blev efter 1945 Otto Niemeyer-

Holsteins ”Tabu-ateljé” en träffpunkt för unga oppositionella konstnärer. Niemeyer blev 

senare Östersjöbiennalens 1.e president. Han skänkte så småningom sitt samlade verk till 

Konsthallen i Rostock.  

   Under 50-talet bosatte sig många yngre konstnärer som utbildat sig på annat håll vid kusten 

eller i Rostock. På ön Usedom levde Otto Niemeyer-Holstein, Otto Manigk och Manfred 

Kandt och Susanne Kandt-Horn. I hennes ateljé drog sig tidvis Wolf Biermann och Nina 

Hagen undan. 69  

   I april 1942 hade engelska bombplan tömt sina bomblaster inte över varvs-och hamn-

anläggningarna eller det för kriget viktiga Heinkelwerken utan över de tättbefolkade bostads- 

och affärsgatorna i centrum. 70 Nybyggnationen på 1960-talet, för en ökande befolkning 

gjordes nordväst om staden. I Reutershagen uppfördes en helt ny konsthall i ett rekreations-

område vid Schwanenteich (svandammen) och den stod klar 15/5 1969. Målgruppen var just 

de unga familjerna i dessa bostadsområden.71 En orsak till att detta enda nybygge av en 

konsthall under DDR-tiden byggdes just i Rostock var Östersjöbiennalen och Östersjöveckan, 

vilket många källor påpekar. Man ville här visa internationell konst och vara en ”port mot 
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världen”. Östersjöveckan återkom årligen mellan 1958 och 1975 och innehöll både politiska, 

kulturella och sportliga evenemang. Målsättningen var att utveckla relationerna med de 

nordeuropeiska länderna, för att stärka fredlig samexistens och att verka för ett diplomatiskt 

erkännande av DDR som stat. 1967 inrättade DDR ett Kulturcentrum i Stockholm. 1972 

erkände Sverige staten DDR officiellt. Enligt Andreas Linderoth som undersökt 

Östersjöveckans betydelse, bidrog just denna stora satsning ändå inte till erkännande så som 

man avsett utan det var snarare den förändrade inställning i Västtyskland som avgjorde. 72   

För Konsthallens del ökades emellertid tilldelningen för inköp genom en kulturfond och inför 

öppnandet skänkte ett västtyskt företag pengar. Konstbiennalen har ägt rum alltsedan 1965.  

   Huset på 1.500 m2 gav för sin tid goda tekniska villkor för verksamheten. Övervåningen har 

tre separata gallerier, grafikkabinett och skulptursal.  ”Galerie des Nordens” var ämnat för en 

fast utställning. Här har man samlat en beaktningsvärd samling skandinavisk grafik från 

Finland och Sverige bl.a. Så beskrivs den i en tillbakablick utgående från 1984, där står även 

att man ville visa progressiv konst från de skandinaviska länderna och Västtyskland. Vad som 

då menas med progressiv konst, återstår för mig att se. I museet ville man också visa konst 

från Mecklenburg, alltså sitt närområde men också bygga upp en samling av nordisk 

samtidskonst, även visa andra östtyska konstcentras konstnärer, samt konst från Sovjet, Polen 

och andra östersjöländer, liksom betydande östtyska konstnärer. Kontakterna med vänorter 

var omfattande och konsthallen förberedde kollektioner av DDR:s samtidskonst för sina 

utländska partnermuseer. Dessutom såg man som sin uppgift att ta hand om kvarlåtenskaper 

och svara för den regionala konsthistorien.73 En mycket väsentlig roll för museets tillkomst 

spelade Horst Zimmermann, liksom när det gällde att knyta kontakter med konstmuseer 

utanför DDR. Anmärkningsvärt enligt flera källor är att han fick igenom att museet självt 

kunde driva ett kafé som samlande punkt inne i konsthallen. 

    I dag vill museets ledning beskriva sin samling som östtysk konst, i den regionala 

betydelsen av ordet. Det innefattar konst från 1920-talet, alltså med förbindelse till det enade 

Tysklands konst, och framåt i tiden. Tyngdpunkten ligger ändå på den regionala konsten, 

likaså när det gäller utvecklingspotentialen för samlingen. Den består 2011 av 520 målningar, 

6000 grafiska blad och 200 skulpturer. En skulpturpark omger museet. Särskilt vill man 

framhålla de fina exemplen på senexpressionism och Den nya sakligheten som museet har i 

sin ägo.74  

    I den intervju som återges under rubriken Kompromisslös konst eller konstfulla  

kompromisser? i jubileumskatalogen Kunsthalle Rostock 1969-2009, betonar konstnären Udo 

Rathke konsthallens betydelse, när det gällde möjligheten att där få se samtida konst, då 

övriga museer i norra Östtyskland hade en konsthistorisk inriktning. Dessutom fanns ju här en 
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74 Arrieta, Katrin, s.2. 
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av få möjligheter att genom Biennalen se ”västkonst,” även om urvalet också då träffades på  

ideologiska grunder. 75  Att få till stånd ett samarbete med de nordiska länderna var inte alltid 

det lättaste, berättar museets förste chef Horst Zimmermann, ofta stängdes dörren, när man 

hörde att han kom från ett kommunistiskt land. God hjälp hade han i Oslo av Nic Stang och i 

Stockholm öppnade Pontus Hultén dörrar för honom. 76    

    

3.1  Utställningar i Rostocks konsthall under 1980-talet  

På 80-talet kunde man redan tydligare visa upp individuellt utformade konstverk, menar 

konstnären Udo Rathke. 1989 fanns som företrädare för DDR bl.a. Hans Vent, Lothar Böhme 

och Otto Möhwald. Och från BRD var Felix Droese, Jürgen Brodwolf eller Andreas von 

Weizsäcker närvarande. Det var konstnärer som mycket radikalt företrädde nya formala 

konstnärliga ansatser. 77 Hans uttalande stämmer alltså med t.ex. Dietrichs beskrivning av 80-

talet som ”kulturell öppning och alternativa grupperingar.” Namnen Udo Rathke räknar upp 

återfinns tyvärr inte i den katalog som Kunsthalle gav ut 2009 med alla utställningar 

uppräknade. Eventuellt kan konstnärerna döljas under samlingsutställningar, där enskilda 

konstnärer inte namnges. 

   När jag följer utställningsprogrammen år från år och jämför med konsthallens målsättning 

för sin verksamhet, kan jag konstatera att den väl följt intensionerna.  Antalet utställningar 

varierar. Flest var de 1981 med 25 st, färre 1984 och 1989, 14 st. Det är svårt att avgöra hur 

omfattande och stora de utställningar var som döljer sig bakom rubrikerna men aktiviteten 

måste varit stor. 

   Man täcker upp måleri, akvarell, grafik, litografi, foto, skulptur i litet format, teckningar, 

design, smycken, glas, konsthantverk, keramik, textil och affischer. Konst för barn och av 

barn finns med nästan varje år. Vartannat år återkommer fotoutställningen Ifo-scanbaltic med 

deltagare från östersjöländerna, dit hör Sverige, Finland och Danmark, bör påpekas. Vartannat 

år avlöstes Ifo-scanbaltic av den konstutställning som ingick i Östersjöbiennalen med del-

tagare från östersjöländerna samt Norge och Island. Under 80-talet ägde den 9:e, 10:e, 11:e, 

12.e och 13:e biennalen rum. 

   De flesta utställningarna ägnas Rostocks och Bezirk Rostocks konstnärer. Bezirk Rostock 

var ett av de 14 mindre förvaltningsområdena som DDR hade delats upp i och omfattade hela 

östersjökusten.  Flera år ägnas unga konstnärer särskilda utställningar under rubriker som 

Unga talanger eller Ung konst. 78 

                                                           

75 Kunsthalle Rostock 1969-2009. Utg. Hansestadt Rostock. Freunde der Kunsthalle Rostock e.V. (Rostock, 

2009), s.23.  

76 Horst Zimmermann,, Museumsbau mit Hindernissen i Kunsthalle Rostock 1969-2009. s.13. 

77 Kunsthalle Rostock 1969-2009. s.23. 

78 Sager, s.187. 



27 

 

    Av icke-tyska konstnärer förekommer oftast Lettland, Riga, en av vänorterna, Polen med 

Szcecin, Jugoslavien, oftast Kroatien och Rijeka. Därutöver Ungern, Sovjet, Tjeckoslovakien 

och Bulgarien. Lite förvånande är den återkommande kontakten med Italien, dvs. Livorno och 

Ligurien. Det visar sig att Livorno var en av vänorterna till Rostock.  Från Skandinavien 

förekommer Finland oftare Norge och Sverige. Danmark företräds förstås också.  Av andra 

europeiska länder Frankrike oftare än representanter för Österrike, Schweiz och 

Storbritannien.  

    Under de här åren ställer man ut grafik från Mexico, två utställningar från Kuba, en med 

temat chilensk exil men även litografier från New Mexico i USA. Afrika är representerat av 

Etiopien och Moçambique. Även Japan, design finns med. 

  Av konstnärerna med tyska namn framgår naturligtvis inte om de är öst- eller västtyska. Det 

väcker naturligtvis min nyfikenhet. Likaså en Ragnar Johansson, svensk eller nordtysk? 

Svensk visar det sig. Han hade en separatutställning 1987 och är mest känd för sina porträtt 

och fjällmotiv.   

    

3.2  Stilar och motiv i konst utställd vid biennalerna under 1980-talet 

 

Inför den 9:e biennalen 1981, vars motto var För fred och framsteg, gavs det ut 10 små häften, 

ett förord och presentation av de deltagande ländernas konstnärer och verk i de andra. I 

förordet påpekar Horst Zimmermann, att Konsthallen i Rostock är den enda som visar konst 

från alla östersjöländerna och de ställs ut som ett led i en given funktion! De exempel på 

målningar i färg eller svartvitt jag ser är föreställande konst. Endast bidragen från Finland och 

Norge har några exempel på abstrakt konst. För socialistisk realism typiska motiv har endast 

Sovjet. 

   Den 10:e biennalen 1983 hade samma motto. Förutom Sovjet hade flera av Danmarks 

bidrag ”traktormotiv”, då de konstnärerna uppenbarligen haft lantbruket som tema. Därtill 

kom något exempel från både Väst- och Östtyskland på arbetare som motiv. Få exempel fanns 

på abstrakt konst, omigen Norge men enstaka också från Island, Polen och Sverige. I övrigt är 

konsten stiliserat, stiliserad men figurativ eller ”sakligt” realistisk. En titt i katalogerna från 

1969,-71 och -73 visar samma fördelning mellan stilar och motiv. Det var alltså 

huvudsakligen Sovjet som både i motivvalet och tekniken stod för den socialistiska realismen. 

   Tyvärr saknas publikationer från den 11:e, 12:e och 13:e biennalen. I samband med den 

13:e, alltså 1989 gavs i Sverige ut en katalog enbart med färgreproduktioner av Sveriges 

deltagare John Wipps verk. John Wipp f.1937 var professor vid Konsthögskolan i Stockholm 

1968-71. Hans målningar, akryl på plywood utgörs av ”pusselbitar” målade med djup-

perspektiv.  Att ändå den abstrakta konsten förekom tolkar jag som att man inordnade den 

under progressiv konst, vilket ju fanns med i konsthallens målsättning.  
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4.   Enskilda konstnärer  

 

Om jag begränsar mig till att söka bilder av de tyska konstnärer som hade en separat-

utställning under 80-talet och ställde ut målningar eller akvareller blir de 25 till antalet.  På 

nätet, i konstböcker och utställningskataloger kan jag hitta de flesta efter en del sökande. Men 

för att kunna se vad alla av dem faktiskt ställde ut under 80-talet i Kunsthalle Rostock, skulle 

jag behöva söka i museets arkiv. Ett alternativ som jag just nu valt bort. Vad jag lite svepande 

kan konstatera är ändå att konstnärerna visar mycket olika personlighet i teknik och färgval i 

sina verk målade under sent 1900-tal, trots att de flesta kan ordnas in under rubriken Expres-

siv realism inom det figurativa måleriet. Alla målningar är alltså föreställande men landskap 

kan vara inspirerade av Cézanne, kubism, figurerna mycket stiliserade eller inspirerade av den 

Nya saklighetens realism och målningarna kan innehålla surrealistiska detaljer.       

    Den äldre återkommande utställaren Otto Niemeyer-Holstein är i sina strandmotiv 

inspirerad av impressionismen men kan i likhet med de andra i hela Tyskland väl kända 

utställarna, Theodor Rosenhauer, Wilhelm Rudolf och Herbert Tucholsky vara expressionis-

tisk i sin realism. Den unge Günther Rechn är också fartfyllt expressionistisk, t.ex. i ett 

självporträtt med palestinasjal om halsen från 1980. Han är fortfarande en mycket aktiv 

konstnär, hemmahörande i Cottbus. Från Spanien kom Nuria Quedo som politisk flykting. 

Hennes människor är grovhugget ”fula” , stiliserade och mycket uttrycksfulla.   

   De nordtyska Annelise Hoge och Hermann Lindner är exempel på målare och akvarellist 

som ägnar färgvalet stor omsorg och i kompositionen av färgfälten måste ögat söka det 

föreställande i ett landskap eller i en interiör. De har numer ofta utställningar som medlemmar 

av konstnärsföreningen i Mecklenburg-Vorpommern . 

    Jag väljer att koncentrera mig på en konstnärinna, nämligen Susanne Kandt-Horn f.1914,  

d. 1996. Min motivering är att hon hör till Kunsthalle Rostocks ”upptagningsområde”. Hon är 

typisk på så sätt att hon har en personlig stil inom realismen i likhet med så många andra. 

Motivvalet följer också den allmänna trenden men i hennes egen utformning. Intressant är 

som jag nämnt tidigare, att hon kritiserades på 60-talet men uppskattades i hög grad från och 

med 70-talet. Och därför vill jag utifrån hennes verk försöka, i enlighet med uppsatsens 

frågeställning, se vad som avgjorde den förändrade inställningen eller om kulturpolitiken 

ändrades. 
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4.1  Susanne Kandt-Horn 

 

    Susanne Kandt-Horn föddes 1914 Thüringen, en gammal kulturbygd i sydöstra Tyskland. 

Sin barndom med teaterspelande tillsammans med bröderna, med musik och lek i vackra 

omgivningar beskriver hon som lycklig. Fadern var historieprofessor och var verksam vid 

slottet Wartburg, dit Martin Luther en gång tagit sin tillflykt och översatt Nya Testamentet. 79  

Sina minnen av barndomen skriver hon själv om i den utställningskatalog som gavs ut i 

samband med den retrospektiva utställningen 1984 inför hennes 70-årsdag. Horst Zimmer-

mann inleder, vänner och konstvetare ger sina reflektioner kring hennes verk, vänligt 

uppskattande som sig bör i dylika publikationer. Här finns också många verk från hela hennes 

produktion reproducerade i färg eller svartvitt.   

   Susanne Kandt-Horn började måla ganska sent i livet. Hon gick i bokhandlarlära och 

arbetade i bokhandel på 30-talet, lärde sig också rita och var en tid teknisk ritare vid 

Lufthansa. Det var för många konstnärer typiskt att många först hade en praktisk utbildning. 

1940-44 beordrades hon till Berlin som teknisk ritare och bedrev då studier vid sidan av 

arbetet i skulptur och grafik samt figurteckning vid Konsthögskolan i Berlin-Charlottenburg. 

Hennes första man (Horn) dog i kriget 1944 och hon blev ensam med två barn. Från 1945 var 

hon oberoende konstnär. På den dåvarande hemorten fick hon ett offentligt uppdrag vid 

Eisenacher Sodawerke. 1954 flyttade hon till Ückeritz på ön Usedom. Och hon kom att få 

stora offentliga uppdrag i det näraliggande Rostock. Den stora målningen från 1974-75  Eines 

Tages werden die Menschen wie Brüder leben (En dag kommer människorna leva som 

bröder) överfördes som gobeläng för den nya Sport- och kongresshall i Rostock. Likaså Die 

Geschichte des Theaters 1979-80,(Teaterns historia) för Volkstheater Rostock. Den första 

separatutställningen i Kunsthalle Rostock hade Kandt-Horn 1975, 1977 fick hon ett kulturpris 

från Bezirk Rostock och 1979 Nationalpriset. Framgången var ett faktum. Vad hade då väckt 

konstnärsförbundets och partiets indignation 1967? Var det de Léger eller än mer Picasso-

inspirerade, skulpturala, sensuella kvinnorna? Först vill jag återge mer av hennes biografi.  

   Vad hade fått Susanne Horn att överge det kuperade, omväxlande landskapet i Thürigen för 

det platta kustlandskapet? Jo, kärleken till målaren Manfred Kandt. Det var alltså inte av 

samma skäl som flera andra konstnärer hade haft att dra norrut, nämligen att dra sig undan 

nitiska nazister.    

    På ön Usedom fick hon möjlighet att tillsammans med sin man bygga en ateljé och där kom 

hon under inflytande av Kandts konstnärsvänner Manigk, Niemeyer-Holstein och Wegehaupt. 
80  I det offentliga samtal, hon deltog i 1981 och som nedtecknades i Ansichten berättar 

Kandt-Horn om det inflytande de nämnda konstnärerna hade på henne. Främst Manigk. Deras 

kritik tog hårt och det dröjde innan hon frigjorde sig för att hävda sin egen stil. Det nya 

landskapet där land möter hav med obruten horisontlinje inspirerade henne också. Att hon inte 

                                                           

79 Kandt-Horn, Susanne i Susanne Kandt-Horn,Malerei/Grafik. red. Annelis Berger (Rostock, 1984), s.6. 

80 Röhl-Halle,Ansichtssache. Schriftsteller und Künstler im Gespräch. (Leipzig,1988), s. 31. 
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nämner ljusets betydelse, tolkar jag som så att det för henne inte var lika viktigt som för de 

tidigare impressionisterna på Skagen eller i Worpswede. Den målning som hon gjorde i sin 

första större egna ateljé 1961 Frau mit grossem Strauss (Kvinna med stor bukett), minns hon 

som avgörande, nu hade hon hittat rätt, kände hon. 81   

  Susanne Kandt-Horns samtalspartner 1981 journalisten och författaren Egon Richter påpekar 

att det ändå är hennes kvinnor som stannat i hans minne. Varför de runda formerna? Kanske 

mer på skoj svarar Kandt-Horn att hon ju kommer från Thüringen med de runda kullarna. 

Också att hon naturligtvis inspirerats av Léger och Picasso men främst för att hon tycker om 

de runda formerna, det plastiska som framhäver en livskraft och styrka hos kvinnan. Hon 

förstår inte att så många fortfarande reagerar negativt på dem, för henne är de vackra.82 

   Även konstvetaren Gerburg Förster omtalar 70-talets kvinnobilder som häftigt omstridda, de 

som man nu (1984) är så förtrogen med. Han citerar också Kandt-Horns egna ord om hur hon 

vill framhäva det sköna, hoppingivande och uppbyggliga i människan i sina målningar. 83  

     I litteraturen om Susanne Kandt-Horn framhävs den kvinnliga aspekten starkt, i talet om 

moderlighet och människans förbindelse med naturen. Ett vanligt förekommande motiv är 

kvinna/man med barn som Liebespaar mit Gewehr (Kärlekpar med gevär). Kriget hotar, 

måste han försvara sin familj med vapen? I DDR liksom i övriga Europa präglades tiden av 

kalla kriget, kapprustningen och kärnvapenhotet. Många engagerade sig mot USA:s 

krigföring i Vietnam och konstnärer kommenterade med dramatiska, skrämmande bilder med 

tankeväckande texter infogade. Här tänker jag speciellt på Armin Münch, en av utställarna i 

Kunsthalle Rostock under 80-talet och hans anti-atombombbilder, Hiroshima- och Mururoa-

motiv, enkla, skissartade men med dramatisk expressivitet. På ett avgörande sätt skiljer sig 

Kandt-Horns bilder från hans: De innehåller alltid främst element som visar det som inte får 

hotas, det som utgör det positiva, barnen, de fredsälskande ledarna, de beundrade konstnä-

rerna och älskade författarna, växterna och djuren. När Kandt-Horn vill visa moralisk indig-

nation, gör hon det med t.ex. målningen Martin Luther King und seine Familie 1972, alltså ett 

idylliskt familjeporträtt. Vietnamessische Frauen und Kinder1972 (Vietnamesiska kvinnor 

och barn) visades i Kunsthalle Rostock 1975 och blev särskilt bland de unga en mycket 

uppskattad bild, enligt museichefen Horst Zimmermann. Victor Jara målade hon -74. 

Zimmermann formulerade 1984: 

  

Hon följer inte klasskampens marxistiska uppfattning men tar ställning mot apartheid,  

 rasdiskriminering och för befrielserörelser i sina nuvarande bilder.84 

    

                                                           

81 Ibid. s.36. 

82 Ibid. s.36. 
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84 Kandt-Horn, s.3 
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Att sättet att avbilda kvinnor väckte förundran kan vi alltså konstatera men var det de 

plastiska kvinnorna som kritiserats 1967? Nej, de målningar med kvinnor som omnämns som 

upprörande målades alla senare, efter 1969. Inte alla var negativa till dem och konstvetaren 

Förster ser dem som en höjdpunkt efter 60-talets konstnärliga utveckling. Han ser en utveck-

ling från avbildande – måleriskt till symboliskt – allegoriskt. 85 

   När jag går igenom de  90-talet oljemålningar som är reproducerade i katalogen inför 

utställningen 1984, kan jag se vissa drag sekel för sekel. Realistiska porträtt under 40-och 50-

tal. Antalet porträtt, även självporträtt var stort just den tiden bland alla konstnärer i DDR. På 

50-talet blir porträtten av Kandt-Horns kvinnor mer stiliserade med betonat stora och sneda 

ögon. På 60-talet, några byggnader i väl avstämda färger i ett landskap byggt av avgränsade 

färgfält mer som hos Cézanne. Det är Batschokowa-klostret och Bojanakyrkan. Kandt-Horn 

hade gjort en studieresa till Bulgarien. Ett förmodligen välliknande porträtt i realistisk teknik 

av en fackföreningsordförande är känsligt gjort. Stilleben, akter – ej kvinnoporträtt med 

rundade lemmar, några på slutet av 60-talet med konturerna markerade och mer stiliserade. 

Vad som här kunde väckt uppseende är svårt att se. Här fattas/ finns inte utgiven, vad jag 

kunnat se, den katalog från den 2:a biennalen där DDR:s bidrag borde varit publicerade.      

    Östersjöbiennalen gick alltid av stapeln på sommaren. Hade Kandt-Horn med de fem 

målningar från 1967 som hon gjort utifrån en teaterföreställning hon sett i Berlin, tro? Det var 

en uppsättning av en saga, Draken på Deutsches Theater som hon blivit fascinerad av. Snabbt 

hade hon i salongen skissat vad hon såg på scenen. Det resulterade i fem oljemålningar gjorda 

i början av 1967.  Enligt Gerber Förster innebar de ett viktigt insteg i en futuristisk 

simultangestaltning.86 Här låter hon inte bara draken utan även Elsa och Lancelot ha fler 

armar och flera ansikten, maskliknande av samma typ som senare i Avsked från Odysseus. 

Möjligen var de surrealistiska inslagen inte accepterade. Jag kan inte ge något svar. 

   I den katalog som ger en tillbakablick på konsthallen och dess innehav av måleri utgiven 

1994 skriver Horst Zimmermann om denna tid: 

  

…så betraktades alltid konsthallens arbete med särskild politisk uppmärksamhet 

och skepsis. Såväl från publiken som från högre ort kom skarpt kritiska 

yttranden mot abstrakt konst eller andra moderna konstnärliga uppfattningar. 

(uppsatsförfattarens översättning) 87   

   

   Då jag valt Susanne Kandt-Horn som representant för 80-talets utställare på Kunsthalle 

Rostock, vill jag omnämna den stora målningen 1974/75 som staden Rostock köpte överförd 

                                                           

85 Ibid., .s.4  

86  Kandt-Horn, s.4. 

87 Hofmann, s.20. 
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till gobeläng Eines Tages werden die Menschen wie Brüder leben (En dag kommer männis-

korna att leva som bröder). Se bilaga 4! Det var alltså inget beställningsverk från början men 

sattes upp i den nya Sport-och kongresshallen i Rostock-Südstadt. Målningen är typisk för 

Kandt-Horn under denna period med de runda formerna även i människornas lemmar. Den 

skiljer sig ändå mycket från t.ex. det sätt den uppskattade Leipzig-konstnären Werner Tübke 

målade ”gyttret” av människor t.ex. sin ”historiebild” av en tidig revolution. Han imiterar 

renässansens landskap, motiv och perspektiv. Susanne Kandt- Horn målar platt, de av henne 

beundrade fredskämparna är uppradade i två plan. Ovanför dem ytterligare ett plan med runda 

frukter och de så ofta förekommande fredsduvorna och andra fåglar. Färgerna är dämpade och 

harmonierade. Samma år målade Roland Paris, en av utställarna i konsthallen i Rostock under 

80-talet sin Världen tillhör oss-trots allt. Här visas även människors lidande och människor 

som offer i mörkare färgskala. Den har mer av 1600-talets dramatiska Yttersta domen 

skildringar över sig, inte alls Kandt-Horns stiliserade nästan stela komposition.  

   Ett annat fenomen som skilde henne från andra var hennes sätt att sätta in sig själv i 

målningarna. I sin hoppfulla framtidsvision sitter hon i främre raden bland människorna som 

får representera man, kvinna, barn och olika folkslag, bredvid Martin Luther King, nedanför 

Picasso och Pablo Neruda och nära Fidel Castro. Det sågs som självförhävelse av många 

kollegor.88 Även i målningen Das Frühstück. Selbstportät mit Phillip Otto Runge är det hon 

själv som serverar den beundrade målaren från romantikens epok, bröd och vin i en prunkan-

de trädgård. Även i en sällan reproducerad bild syns Kandt-Horn med en annan äldre konstnär 

som betydde mycket för henne Paula Modersohn-Becker, att kunna som hon måla människor-

na så vilande i sig själva var ett mål för Susanne Kandt-Horn. 89  

  Jag nämnde att det förekom människor av olika nationalitet, olika raser. Det var också van-

ligt att i solidaritetens namn visa hur DDR stödde folk i utvecklingsländer, man tog emot 

studenter från afrikanska stater t.ex. En av Kandt-Horns målningar bär titeln Indiska student-

skor och i många målningar håller en färgad man om en vit kvinna eller tvärtom.  

   Ett för konstnärerna avgörande inslag för försörjningsmöjligheterna var naturligtvis de 

offentliga uppdragen, här som där. Under samtalet med Egon Richter 1981 får Kandt-Horn 

frågan om hon gjort arbeten som hon inte står för, beställningsuppdrag, där hon fått ge vika 

för beställarnas åsikter. Jo, det minns Kandt-Horn hur djupt olycklig hon som ung och oerfa-

ren varit, när hon behövde pengarna och mot sin vilja ändrat saker. Men de tiderna är förbi, 

säger hon och menar att uppdragsgivarna nu har blivit mer känsliga och förstående. 90 

  Här får vi alltså ytterligare ett exempel på hur kulturpolitikerna ändrat inställning redan i 

slutet av 70-talet. I detta samtal kan Kandt-Horn också offentligt nämna att hon sett på väst-

TV och det framkommer även att hon tillsammans med sin man och Wolfgang Mattheuer 

gjort en resa till Italien. På det privata planet tog Kandt-Horn tillsammans med sin man 
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ställning. Wolf Biermann var gäst hos dem under de 12 åren han inte fick uppträda eller 

publicera sig. När han 2007 blev utnämnd till herdersmedborgare i Berlin höll han ett tacktal 

där han räknar upp alla de vänner som stött honom under de åren innan han blev utestängd 

från DDR 1974. De omnämns tillsammans med de andra konstnärerna på Usedom som 

osjälviska ”hungerkonstnärer”.91      

  

4.2  Kandt-Horns Abschied von Odysseus 

 

I Abschied von Odysseus, 1981 (Avsked från Odysseus) ges mannens avsked från kvinnan, 

soldaten som ovillig måste gå ut i krig, en tidlös tolkning. Hon varierade temat i flera bilder.      

   För att kunna visa på många av Kandt-Horns kännetecken, låt oss se på Kandt-Horns sätt att 

lösa uppgiften i Abschied von Odysseus, 56 x 50 cm. Se bilaga 4! 

    Det är en offset-zinkografi (högtryck på metall), avtvå plattor. Hennes arbete med grafiken 

följde parallellt med måleriet. Med en empirisk analys eller förikonografisk metod beskriver 

jag först vad betraktaren ser. Först och främst en mans och en kvinnas kroppar mycket nära 

varandra. De sittande kropparna är sammanslingrade. Inget i den ljust gröna bakgrunden 

distraherar men en vit cirkel, till hälften skymd av huvudena, står som en måne bakom paret 

som bildar en kompakt sluten form. I den råder symmetri. Den vita cirkeln, i kärnan rosa, syns 

genom huvudenas svarta hår som om huvudenas övre del utgjordes av en transparent i grön 

film. På så sätt ligger bilden i flera skikt. Hela bilden är överdragen av ett skikt, synligt utom i 

den vita cirkeln och i de svarta delarna som marken till vänster i bild under horisontlinjen. 

   En ljusstråle markerad som en ”strut” utgår från hans eller hennes öga. Då den är riktad i 

samma riktning som mannens huvud är vänt, är det troligen hans. Den visar regnbågens 

färgspektra i klara färger i ett tredje skikt.  

   Framför deras ansikten som i profil ligger nära varandra har Kandt-Horn satt två 

maskliknade profiler, vilka delvis döljer deras ansikten. 

     Båda har lagt sina händer om den andres nacke, stora händer. Att både händer och fötter är 

lika stora på man och kvinna, gör att betraktaren måste leta i bilden för att kunna särskilja de 

båda kropparna. Men det är också de moment som ger symmetrin i de mot bakgrunden 

avgränsade kropparna. Till hjälp för betraktaren har Kandt-Horn gjort kvinnans kropp ljus och 

låtit långt svart, vågigt hår hänga ned på hennes axel. Hennes kroppsform markeras med grå 

linjer som skuggar och skulpterar armar och ben likt en ribbstickad kroppsstrumpa. Mannen 

har svart och grårandig dräkt, där ränderna på samma sätt skulpterar hans högra arm.  

   För att sedan gå över till betydelsebildningen eller den ikonografiska tolkningen, tycker jag 

den ligger i flera plan. Dels visar kropparnas närhet och ”infogning” i varandra, liksom 

handen om den andres nacke fysisk kärlek och ömhet. Kvinnans sätt att böja benen och den 

räfflade trånga dräkten för tanken till de indiska templen och deras hyllningar till 

kärlekskonsten, även om Kandt-Horn inte i denna bild återger någon dekorativ kropps-

målning på kvinnan. Dels ger titeln ytterligare en innebörd, den mytologiska. Den nästan 
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evigt väntande kvinnan, Penelope och mannens, Odysseus´ irrfärder. Hon som håller 

ställningarna hemma medan mannen för krig eller söker något ute i världen. Överfört till 

tyska samtidsförhållanden, gäller Susanne Horns egen erfarenhet liksom en stor del av alla 

kvinnors, de har under krigsåren förlorat sin man eller en bror vid fronten. Avsked ger nog 

även den associationen i en genetisk tolkning.  

    Maskerna som döljer de riktiga ansiktena är ihopsatta till en med profilen åt var sitt håll. 

Masken är symbol för många olika egenskaper. I den attiska komedin väckte den skratt, i 

tragedierna hjälpte den åskådarna att känna igen olika rollfigurer. Under medeltiden stod den 

för själen. Pollux (200-talet) lät en delad mask visa ilska eller lugn, skådespelaren vände 

aktuell sida åt publiken. Kandt-Horns mask i två delar är stelt och ensartat i uttrycket. 

Eftersom hon inte är främmande för även kristna symboler bör kanske nämnas att masken i de 

medeltida mysteriespelen visade på det icke-mänskliga.92 Här är det i så fall det icke-mänsk-

liga i situationen, maskerna döljer känslorna bakom dem, både konkret och i överförd 

betydelse. 

    Ur ett feministiskt perspektiv kan konstnärens sätt att betona mannens blick bort från dem 

båda ge anledning till frågor. I samtalet med Egon Richter ställer någon i publiken just frågan 

om hur hon behandlar relationen man/kvinna utifrån Abschied von Odysseus.Susanne Kandt-

Horn svarar att den alltid har intresserat henne. Att mannen redan strävar bort och inte  

ovillkorligen måste hålla sig enbart till närheten, intimiteten. Han tycks behöva utblicken. 

Min reflektion måste bli att kvinnan då tillskrivs de motsatta egenskaperna, vilket begränsar 

hennes roller. Kandt-Horn säger själv att hon på det sättet inte är feminist. Hon ser det 

tragiska men också det vackra i könens olikheter.93  

   Ytterligare en konnotation är även den mytologisk. Just sammanflätningen av kropparna 

och ögats svårighet att genast se var den ena och den andra kroppen upphör, kan associeras 

till myten om den kluvna människan som söker sin andra hälft. Gudarna straffade människan 

för hennes högmod genom att klyva henne och därefter söker hon ständigt sin andra hälft. 

Men för den tolkningen bör man bortse från titeln. Å andra sidan att efter en total förening 

och ett uppgående i varandra, återgå till att vara man och kvinna, är just tragiskt. Som konst-

nären och vännen Manfred Kastner så vackert skrev om bilden 1988: 

 

Längtan efter den slutliga föreningen, för att fri från konflikter förena alla krafter till 

den högsta utvecklingen av sinnena. Visar inte denna önskebild på djup kunskap och 

egna upplevelser hos konstnären? På gjorda erfarenheter. I konstnären verkar delar av 

båda könen. Så blir hemafroditen en liknelse för konstnären, uttrycket för hans längtan 

efter högsta fullkomningen och fulländningen.  94 (Uppsatsskrivarens översättning) 

     

                                                           

92 Roberts E.,Helene, edit.Encyclopedia of Comparative Iconography. Volyme 2. (Chicago.London,1998), s. 

575,576. 

93 Röhl-Halle, s.37. 

94 Ibid. s.50,51. 
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Blicken ut är fylld av livets färger. Här kan jag bara spekulera. Finns inte livets färg-

rikedomen i deras omgivning? Kommer hon inte att få del av den? 

 

 

 

 

 

4.3   Konfrontation eller Adam und Eva 

 

Sommaren 2011 hade Kalmar konstmuseum en utställning med rubriken: Upprätthållandet av 

tingens ordning – modernismens estetik inom kommersialism, nationalism, elitism och 

socialism. Då ställdes 25 verk från Kunsthalle Rostocks samling ut, verk av ett 20-tal 

konstnärer, däribland var Susanne Kandt-Horns Adam und Eva, 1981/1982, olja på masonit. 

200 x 400 cm. Jag vill även med denna målning försöka visa på det specifikt ”Kandtska” i 

hennes estetik och de typiska motivval hon gör i sitt allmängiltiga budskap. Motivvalet 

förmodligen påverkat av den allmänna debatten i DDR. 

   Se bilaga 6!  

Det är således en stor oljemålning med klarare och inte lika enhetliga färger som i En dag 

kommer människorna att leva som bröder. Målningen är uppdelad i fyra fält där olika färger 

dominerar bakgrunden. Av de fyra färgfälten avviker det tredje från vänster, sett med betrak-

tarens ögon. Där dominerar ljusare grönt på grönskande mark. Mitt i bildfältet på en sockel 

liknande den på en dorisk kolonn står en staty, den stela hållningen, antydan till kontrapost-

ställning, frisyren, det svagt antydda arkaiska leendet och dräkten liknar en grekisk koras. Den 

veckade dräkten längs benen för tanken till kanelyrerna på en kolonn. Den omgivande växt-

ligheten består av noggrant återgivna blad, cliviablommor, några har slagit ut i svagt orange. 

Äpplen ligger på marken nedanför statyn i förgrunden. Mer i bakgrunden syns ännu gröna 

frukter, persikor ev. Två höga trädkronor avtecknar sig mot en klarblå himmel med en rosa 

soluppgång eller nedgång vid horisonten mellan träden. Två färgfält överlappar och kommer 

in i detta fält ett från höger och ett från vänster. Det svarta till höger ligger bakom statyns 

överkropp och två oregelbundet formade ljusa fält bakom ena skuldran och ner bakom den 

andra underarmen återfinns i det svarta. I höjd med statyns huvud ligger en i målningen klart 

markerad lysande cirkel. En vit cirkel omgiven av en smal grön och utanför denna en mycket 

ljust grön bredare aura, luddig i kanterna, ett lysande himlafenomen. 

    Om blicken följer det svarta bandet in i fältet längst till höger, ligger det där i övre planet 

bakom huvudmotivet, en kvinna med två små barn. På en mur bakom henne sitter likt en 

affisch en bild med tre kvinnohuvuden i profil, två nära varandra, det ena delvis skymt 

liggande i ett rött fält i det svarta och det övre med samma blågröna ton bakom sig som 

ansiktsfärgen i alla tre ansiktena. Den kvinnan ropar med öppen mun, liksom den tredje vilken 

syns längst till höger. Hon har sammandragna ögonbryn som i vrede. Allas hår är svart och 

tillbakadraget från ansiktet.  

    På denna mur syns också en infälld bild som om den vore uppklistrad i övre högra hörnet, 

en bild av en färgad man med texten Martin Luther King i nedkant. Med vit färg likt krita på 



36 

 

en mur är några ord skrivna, överst ABRÜSTUNG (= nedrustning), och under det svarta 

fältet, ATOM och till höger om huvudmotivet WAFFEN (atomvapen) STOPP.  

   I förgrunden så fältets huvudmotiv. Kvinnan har Kandt-Horn skulpterat fram de kvinnliga 

formerna på genom åtsmitande byxor och topp i tunt genomskinligt tyg. Hon har vänt huvudet 

mot målningens vänstra fält och lagt sina något förstorade händer på en pojkes huvud och en 

flickas docka och axel. Hon är barfota och har kraftiga ben och fötter. Den lille förmodligen, 

en pojke i kolt och kort hår, flickan i klänning och långt blont hår med klippt lugg. De är de 

enda av bildens människor som ser rakt på betraktaren. På serieteckningsmanér låter Kandt-

Horn kvinnan ha ytterligare två högerarmar som i bilden är utsträckta mot vänster, den undre 

har en knuten hand och den övre riktar pekfingret mot andra fältet från vänster. Från fingret 

går en ljusgul stråle vågrätt över det ”gröna” fältet och in i det fältet med männen i. Det röda 

färgfältet i bakgrunden har sin övre avgränsning i höjd med kvinnans ögon. Det röda går över 

i det gröna fältet som en tunn röd stråle, en stråle i höjd med kvinnans ögon riktad in i 

mannens vänstra öga. Då är vi inne i det andra fältet från vänster.  

   Mannen i hjälm och kamouflagemönstrad uniform har visserligen ansiktet riktat mot oss 

men tycks oseende i hjälmens skugga. Han har försetts med två ansiktsmasker i profil, satta 

på vardera sidan av hans ansikte. Hans ben och fötter är avbildade från sidan som på en 

egyptisk målning. I händerna håller han ett vapen med lång pipa. En ljus stråle går ut från 

mynningen. Mannen, soldaten har tre mansfigurer bakom ryggen som trycker sig tätt intill 

honom.  

    Den främre bär en medeltida gyllengul rustning, hans armar ligger runt nutidsmannen och 

hans metallbehandskade hand verkar ha lagt sig över soldatens. Det ser ut som om han vill 

tvinga honom att trycka in avtryckaren. Hjälmens visir är nedfällt och en spetsig nos sticker 

fram bakom soldatens huvud, då riddaren vänt huvudet i profil. Hans ben och fötter har 

samma position som soldatens.   

    Tätt bakom riddaren står en vitklädd lång gestalt med vit toppig kåpa som täcker ansiktet, 

endast ett hål med ett synligt öga finns i det vita. Ett sotsvart uppochnedvänt mindre kors 

stöds mot marken. Nästan helt skymd, en man därbakom, svartklädd med en grå filthatt långt 

nedtryckt över ögonen, det grå ansiktet liknar en hoptryck gummimask med tillplattat gris-

tryne. 

  Denna figurgrupp flankeras av två svartglänsande kanonrör av grov dimension, rör med två 

silverfärgade mynningsöppningar som två cirklar på var sin sida av gruppen, alltså riktade 

mot betraktaren. Åtskillnaden mellan fältet längst till vänster och mansfigurernas är inte så 

tydlig men det vänstra kanonröret ligger i fältet längst till vänster. Bakgrundsfärgen i båda 

fälten är svart men vid en låg horisontlinje till höger om gruppen skymtar ruiner och marken 

är gråbrun eller svart. En klar orangeröd färg lyser ändå i det svarta bakom riddarens hjälm 

som en jätteplym av fjädrar, en röd och en uppåtvinklad guldgul eller är det eldslågor?  

Längst till vänster i bildytans övre del flyger fem jaktplan delvis mot en blågrön bakgrund in i 

det svarta. Fartränder, stridsspetsar på vingarna, avfyrade? På himlen bakom männen går som 

uppstigande dammoln i kaskader mot det svarta. 

   Det mellersta gröna fältet överkorsas av ytterligare ett stråk som likt en filmremsa är lagd  

snett nedåt och gör grönskan bakom grå. Den har samma bredd som avståndet mellan vapnets 

pipa och spetsen av en missil eller flygplansnos ovanför i bild. En nos med fisköga, riktad 
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nedåt. Ytterligare en röd tunn linje skär genom bildfältet. Den utgår på ena sidan från 

kvinnans hand som vilar på det minsta barnets huvud, snett ned på marken i det gröna fältet in 

i ett äpple som ligger på marken på ett stort veckat blad. Från det andra hållet utgår den från 

mannens fingrar och bildar en vinkel ned i äpplet. En stor tugga har tagits på äpplet.  

    I denna målning knyter Susanne Kandt-Horn på ett raffinerat sätt samman sin samtid med 

den västerländska kulturhistorien. Efter den långa beskrivningen av vad vi empiriskt kan 

konstatera finns med i bilden, vill jag försöka ge en tolkning av vad figurer och detaljer 

representerar. 

   Ett idylliskt Arkadien står mellan krigarna och den hotade världen. Frukter och blommor, 

som visar elementet jord och naturen, allt levandes upphov. Persikan och äpplet står för det 

förbjudna i kristen tradition och här är äpplet utpekat med de röda strålarna. Adam och Eva är 

utkörda ur paradiset. Vi har den dubbla konnotationen, det klassiska Arkadien och det kristna 

Paradiset. Där står den ensamma koran eller ev. etruskiska statyn kvar. Den grekiska statyn 

representerar Konsten. Klassicismens förebilder har vi här och hela västerlandets kultur börjar 

förenklat utryck här.    

      Adam och Eva representerar man och kvinna. Det sätt Kandt-Horn gestaltar dem på är 

utan speciellt individuella drag. Gemensamt för dem är, att endast de och barnen har samma 

grå färg som statyn i sten, nästan en icke-färg. I katalogen från 1984 är titeln på målningen 

längre, Konfrontation eller Adam och Eva. Evas hållning och den muskulösa kroppen stärker 

intrycket av vrede och den vita strålen som går från hennes finger på den översta armen blir 

en utkastad bannstråle mot gruppen av män. Den röda strålen mot mannens öga har kärlekens 

röda färg men träffar ett öga som just här inte har förbindelse med hennes. Det är förutom 

Martin Luther King med sin dröm om en annan bättre värld enbart kvinnor, vreda kvinnor och 

oskyldiga barn i Evas bildfält. Den blågröna färgen över ”affischkvinnornas” ansikten, tycker 

jag förstärker det kalla, arga. Att Kandt-Horn valt titeln Adam och Eva och inte enbart 

Konfrontation, bör tyda på att hon i denna konfrontation ser en arketypisk konflikt mellan 

dem. Mannen får ta på sig rollen av förstörare, krigare, rollen av att utgöra ett hot mot 

kvinnorna och barnen. Ett hot även mot naturen i form av miljöförstörelse, den grå 

”filmremsan” över den gröna naturen.  

  Kandt-Horn kritiserar den utveckling ”männens värld” tagit sedan de första människorna bet 

i kunskapens äpple. Även om hon gärna sagoaktigt renodlar gott och ont ser jag här mer den 

samtida rädslan för ett nytt krig genom kapprustningen, vilket betonas med texten NED-

RUSTNING.  Men därutöver också den konflikt hon menar existerar mellan mannens och 

kvinnans värderingar.  

   Att riddaren får representera krigaren är naturligt, medeltidens officerare. Riddaren i 

rustning i 1500-tals rustning har förekommit tidigare i en målning av Susanne Kandt-Horn, 

Schreckliche Begegnung (Hemskt möte) från 1981. Rustningen döljer mannens kropp, för att 

skydda mot andras vapen men den döljer också alla individuella drag, hans ögon och minspel. 

Den gör mannen omänsklig och osårbar. I Kandt-Horns biografi finns ett skäl till att hon väl 
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känner till hur en rustning kan se ut och hur den sätts ihop. Som barn fick hon och en bror 

vara med uppe i borgen Wartburg, när rustningarna togs isär och materialet underhölls. 95     

    Bakom riddaren står så Ku Klux klan- mannen. Också hans drag döljs av dräkten, för att 

han i skydd av sin grupp och sin dräkt ska kunna utföra sina illdåd. Korset finns där, då ut-

övarna var protestanter och den vita färgen borde stå för ”rening.” Ett uppochnedvänt 

perverterat kors.  Ku Klux Klan i USA hade öppet sympatier för nazismen, då de ju var 

rasister, och hatade judar men även katoliker. 

    Den tredje mannen är svårare att tolka. Hatten och det dolda ansiktet för tanken till 50-

talets hemliga agenter eller spioner. Ansiktets mask parodierar mer än demoniserar, av den 

antika teaterns masker liknar det i så fall mer komediernas. Men på medeltiden stod masken 

för synden och det onda.96 Och som jag tidigare nämnt, i de populära mirakelspelen visade 

ansiktsmasken på den icke-mänskliga. Just det står denna mansgrupp för.   

   Till sin hjälp har mannen/soldaten moderna vapen och stridsflyg. Deras former är stiliserade 

och vackra i sin strömlinjeform och fartränderna ger effekten - effektivitet. Ruinerna har 

männen vänt ryggen åt.  

    I Konfrontation eller Adam och Eva har Susanne Kandt-Horn behandlat ett globalt tema på 

ett allmängiltigt sätt. På så sätt alltså ett typiskt verk för 80-talet, även genom den inre, inte 

bara yttre konflikt som det gestaltar. Hon har gjort det på ett tydligt och lätt avläsbart sätt. 

Experimenterandet med formen har fått ge vika för en mer naturalistisk realism. Det är inte 

socialistisk realism utan en realism med inslag av symboler och hänvisningar till kultur-

historien. Susanne Kandt-Horns konstnärskap var på följande sätt representativt för DDR-

tiden: Hon håller sig inom realismen. Hon utvecklar en personlig stil. Den är inte oförändrad 

under årens lopp men hennes verk kan efter mitten av 70-talet lätt kännas igen.  

   Motivvalet följer trenderna porträtt, landskap men har mycket få inslag av arbetslivs-

skildringar. På denna punkt skilde hon sig från en hel del konstnärer på 60-och 70-talet. 

Hotande krig, hotad natur och global utblick var gemensamma teman för många på 80-talet. 

De är också Kandt-Horns. Hennes värnade om den ”kvinnliga världen” var tydligare hos 

henne än hos de flesta andra. Även om en konstnär så olik henne i sin bildkonst som Armin 

Münch kunde skissa gravida kvinnor med stor ömsinthet.  

    Susanne Kandt-Horn ville inte se sig själv som episkt berättande eller illustrerande. De 

visioner hon hade kom från hennes inre övertygelse, hon målar av lust och glädje. 
    Jag har fått studera ett egensinnigt konstnärskap som till en del följt de ”föreskrivna” 

temana men med hennes egen personliga prägel. Den utveckling hon nått fram till i de två 

bilderna från 1981 och 1982 tycker jag personligen är tilltalande. Vad som kommer att 

uppskattas i en framtid är ju ovisst. Men 2009 vid den retrospektiva utställningen i Kunsthalle 

Rostock skrev en kritiker om utställningen, att den idealiserade DDR-tiden, ”i vilken fred och 
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enighet var en med våld genomförd doktrin”.  Susanne Kandt-Horns Eines Tages werden die 

Menschen wie Brüder leben, betecknas som ”sötaktig socialism-kitsch.” Ett läsarbrev svarar 

på artikeln, att det var en storartad utställning och att hon gärna hade levt i DDR.97    

 

 

5.  Sammanfattning, resultat 

Mina litteraturstudier av förhållandena i DDR under tiden 1945 – 1989 har visat en tidig 

styrning av kulturlivet och ett uttalat syfte med konsten, redan under tiden av sovjetisk 

ockupation av östra Tyskland. Det kulturella utbudet var samtidigt stort i det forna DDR på 

grund av den uppfostrande funktion man tillmätte kulturen. En erkänd och godkänd konstnär 

kunde livnära sig hyfsat och hade t.ex. fri tillgång till skolgång och till barnomsorg för sina 

barn. 

    Med hjälp av Howard Beckers analys av statlig styrning av konstutövning sätts DDR-tiden 

in i en vidare kontext och den visar att statlig styrning och ingripanden inte är förbehållet 

totalitära regimer. Även resonemangen kring begreppet politisk konst som jag för bl.a. med 

hjälp av Rancière generaliserar fenomenet.  

   Valet av realism som uttrycksform visade att de socialistiska och kommunistiska ledarna 

föredrog en föreställande konst, där folk lätt skulle kunna identifiera situationen och känna 

igen figurerna och deras roller i bilden. För att få realismen ”tydlig” skulle man helst hålla sig 

till klassicismen som förebild. Motiven skulle visa den glade, stolte arbetaren, gemenskapen 

inom arbetslagen, brigaderna eller visa människors frihetssträvan i demonstrationer eller 

historiskt under bondeuppror. Under speciellt 70-och 80-talet framhölls fredssträvandena.    

   Inte bara konstvetare och privatpersoner skrev för att styra konstnärerna, också ingripanden 

i form av stängda utställningar, borttagna verk, avskedade konsthögskolelärare och musei-

chefer hörde till. Även utestängning från skolorna eller VBK, konstnärsförbundet eller oftast 

senare en uppmaning att lämna landet, var exempel på repressalier. Under alla decennierna 

förekom sådana. Färre konstnärer lämnade DDR under 70-talet än under 60-talet men oerhört 

många fler lämnade DDR under 80-talet fram till 1989. En omständighet som jag inte sökt 

svaren på, då det hör till den politiska sfären. 

       I beskrivningarna av kulturpolitiken, myndighetsingripandena och konstnärernas val av 

motiv och teknik efter 1945 kan jag se en stor samstämmighet. Och när exempel läggs till 

exempel klarnar bilden av en långsamt förändrad kulturpolitik men framför allt en förändring 

i praktiken.         

   Under 60-och 70-talet ökade toleransen mot expressionistisk realism, den blev hos Leipzig-

målarna nästan förebildlig. Likaså tolererades en mer problematiserad bild av människan, 

hennes förhållanden och omgivande miljö, vilket de två exemplen jag gav illustrerar. 

                                                           

97 Birke Scheffler, (N)ostalgie in der Kunsthalle. http://www.0381-magazin.de/rostock/show/id/283 s.5 

http://www.0381-magazin.de/rostock/show/id/283%20s.5
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   Både konstvetare i nutid och dåtid samt flera konstnärer omvittnar en klar lättnad sedan 

mitten av 70-talet.  Trots en officiell kulturpolitik som föreskrev målen för konsten även 

under 80-talet, godkändes många olikartade konstnärliga uttryck. Med användning av antika 

myter och symboliska inslag, kritiserade konstnärerna sitt eget samhälle, vilket konst-

kritikerna valde att inte se. 

   Exemplet på utställningsverksamhet – Kunsthalle Rostock visade under 1980-talet, att man 

följde sin målsättning, som lades fast vid öppnandet 1969. Man visade flest nordtyska konst-

närer men också några av de ”stora” i DDR. Utställande konstnärer från andra länder omfat-

tade de socialistiska länderna i Europa men även andra europeiska stater. Därutöver Mexico, 

Kuba, USA, länder i Afrika och Japan.  

    Studiet av de målares konstverk som hade en separatutställning under 80-talet visade en 

stor mångfald inom det figurativa måleriet. Den expressionistiskt inspirerade realismen 

överväger. Av Nya sakligheten inspirerade alster finns med och motiv med surrealistiska 

inslag, liksom stiliserade motiv. Få exempel utgörs av de för socialistisk realism typiska 

”arbetarbilderna”.   

   Studiet av reproduktionerna av de verk som visades vid Östersjöbiennalerna under 1980-

talet i den mån det fanns kataloger att tillgå, visade en nästan enbart figurativ konst bland de  

olika ländernas bidrag. Exemplen på abstrakt konst kom från Norge, Finland och Sverige. 

Socialistisk realism företräddes hela tiden och i störst antal bilder av Sovjetunionen. 

   Genom studiet av Susanne Kandt-Horns konstnärskap kom tendensen till likartade motiv-

val decennierna efter 1945 att exemplifieras. Samtidigt visade jämförelsen med andra 

konstnärer som ställde ut i Kunsthalle Rostock under 1980-talet, hur olika teknikerna och de 

konstnärliga lösningarna ändå blev. Genom Susanne Kandt-Horns uttalanden belystes 

ytterligare en gång förändringen i kulturklimatet och att den inletts redan vid mitten av 70-

talet.        

 

6. Diskussion och vidare forskning 

Jag är väl medveten om att man i ett vetenskapligt arbete inte bör komma med egna åsikter 

och tankar som inte utgör slutsatser av en undersökning. Ändå har jag tagit mig friheten att 

återge mina tankar och de frågor jag ställt mig vid resonemanget om ”politisk” konst och 

realismens funktion som medel att nå folket. Det har också roat mig att associera ganska fritt 

vid de mer ingående bildanalyserna, dock inom den teoretiska ramen. Ämnet för uppsatsen 

kom att beröra många allmängiltiga frågor. En av dem ”vad ska vi ha konst till?” diskuterades 

ofta i DDR. En fråga som knappast konstnärer själva ställer utan då hellre den utanförstående 

betraktaren. Min slutsats är att svaret eller svaren på den ställda frågan inte blir så olika som 

man först kan tro, antingen man befunne sig i DDR eller i vår samtid i väst. En just nu pågå-

ende omsvängning bland delar av konstdiskursen, att bejaka den föreställande konsten är 

också intressant i sammanhanget, vad/vilka styr den utvecklingen?  

   Då min uppsats tangerar så många teman, har det blivit klart för mig att ytterligare 

forskning skulle vara givande på många områden. Hur utvecklades konsthallen efter ”Die 
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Wende”, 1989? Skillnader i ekonomi, besökssiffror, policy? Inte minst intressant vore att se 

hur omställningen blev för enskilda konstnärer. Mig veterligen finns ingen forskning om det. 

Likaså vore det intressant att undersöka hur konst gjord i DDR visats och presenterats vid de 

större utställningar som ägt rum efter 1989. Vad avgjorde urvalet? Ämnet har jag sett tangeras 

i några tidningsartiklar.  

   Även Sveriges utbyte med Kunsthalle Rostock i samband med Östersjöbiennalerna via 

Konstfrämjandet och Grafiska sällskapet vore ett eget outforskat område.   

 

 

 

6. Efterord 

Tack till min handledare Wolfgang Schmidt som givit en del tips på litteratur och framför allt 

hjälpt mig eller försökt åtminstone, att få mig att avgränsa mig och se det väsentligaste. Till-

gången till en person med så goda kunskaper om tiden och landet i fråga var värdefull. 

Tack även till Gary Svensson som uppmuntrat mig och kommit med goda råd. 
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