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Til højre: Giambattista Pitto-
ni: »Steningen af den hellige

Stephanus«, 1739, olie på
lærred, 53 x 30 centimeter.

(Gemäldegalerie Düsseldorf)

Ovenfor: Giovanni Battista Tie-
polo: »Kristus i Gethsemane« fra
cirka 1745. Olie på lærred, 80  x 88
centimeter. (Hamburger Kunst-
halle).

Til højre: Bernhard
Schultze: »Rosen-
Geschwür), 1955.

Olie på lærred, 100
x 80 centimeter.

(Sammlung Kemp,
Düsseldorf)

Øjets
lyst
Udstilling. Det 20.
århundredes kunst-
nere, der blæste på
alle rammer, lod sig
inspirere af noget så
stilfast som barok-
ken. Hvad, der kom
ud af denne dialog,
kan man frem til
påske se i Kiels
Kunsthalle.

KIEL. Barokkens kunst-
nerne benyttede sig ofte af
stærke, dramatiske kunst-
neriske virkemidler. I deres
billeder er store kontraster
mellem lys og skygge.

Barok kommer fra portu-
gisisk og betyder direkte
oversat »overdrevet« eller
»urimelig«.

Stilretningen opstod i
slutningen af 1500-tallet i
Italien blandt arkitekter
og malere og bredte sig til
resten af Europa. Den fort-
satte til begyndelsen af
1700-tallet, men fik et for-
skelligt udtryk fra land til
land.

I de katolske lande i
Sydeuropa var barokken
overdådig med ornamenter

i arkitekturen og virke-
midler i billedkunsten.
Nordpå blev den mere af-
dæmpet.

Kunsthalle i Kiel viser
som første udstilling i 2004
mesterværker fra barokti-
den - det vil sige stilretnin-
gen mellem renæssance og
rokoko fra cirka 1580 til
1740. Disse mesterværker
er dog kun den ene halvdel
af en dialogudstilling. 350
år gamle barokmalerier
sættes nemlig over for bil-
leder af moderne, uformel-
le kunstnere fra det 20.
århundrede.

I dialog
På den ene side ses barok-
mestre som Giovanni Bat-
tista Gaulli, Rembrandt,
Jürgen Ovens, Bonaventu-
ra Peeters , Franciscus
Gijsbrechts, Giambattista
Pittoni og Allesandro Mag-
nasco.

Og på den anden side
ses, hvordan moderne
kunstnere er gået i dialog
med deres forgængere, ik-
ke kun i fortolkningen af
gamle motiver, men også i
deres materialevalg og i
maleprocessen. 

Til disse moderne kunst-
nere hører Emil Schu-

macher, Bernhard Schul-
tze, K.R.H. Sonderborg, 
Thomas Grochowiak, Hans
Platschek og Karl Otto
Götz.

Inspirationen bliver alle-
rede tydelig i de nye bille-
ders arbejdstitler som
»Abschied von Rem-
brandt« af Winfried Gaul
og »Barocke Erinnerung«
af Heinz Kreutz.

Hann Trier har for ek-
sempel også lavet en hyl-
dest til Lorenzo Berninis
skulpturgruppe »Pluto og
Proserpina« fra 1621-22.

Det er ikke motiverne
som sådan, de overvejende
abstrakte kunstnere har
ført videre i deres billeder,
men derimod billedopbyg-
ningen, penselføringen,
farvevalget og dermed og-
så alt det, beskueren kan
udlede af forlægget: kraft,
forgængelighed, de vold-
somme kræfter og det ube-
stemmelige.

Enestående samspil
I ingen anden periode har
samspillet mellem arkitek-
tur, skulptur og maleri
været så stor som i barok-
ken. Sagt med andre ord:
Barokkunstnerne malede
fresker under loftshvæl-

vinger på prægtige byg-
ningsværker og blandede
det med interiørets deko-
rationer.

Også denne rumlighed
har interesseret flere
kunstnere, der i 50erne og
50erne blandt andet gik i
en kunstnerisk dialog med
de kendte fresker i
Würzburg og loftsmaleri-
erne i Schloss Charlotten-
burg i Berlin.

Udstillingen i Kunsthalle
består af godt 70 malerier

og tegninger. Der er udgi-
vet et katalog med alle de
udstillede værker, og
Kunsthalle arrangerer ad-
skillige guidede rundvis-
ninger frem til påske.

Kunsthalle zu Kiel: Au-
genkitzel. Barocke Mei-
sterwerke und die Kunst
des Informel. Varer til
den 12. april.

Hans Chr. Davidsen

Heinz Kreutz: »Barocke Erinnerung«, 1956, olie på lærred,
98 x 121 centimeter. (Privat eje)

W. S. von Ehrenberg: »Corridore
Bernini og Scala Regia i Vatikanet«,
1667, olie på lærred 60 x 44 centime-
ter. (Hamburger Kunsthalle)

Gerhard Hoehme:
»Machus kommt«,
1964, akryl, stift, træ
og akrylglas i en
trækasse, 74 x 43 x 6
centimeter. (Privat)


