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»Frau in der Morgensonne«,cirka 1818. (Museum Folkwang, Essen) Wiesen bei Greifswald, 1820-22. (Hamburger Kunsthalle)

Udstilling. Hamburger
Kunsthalle viser en
kunsthistorisk udstilling
med den store tyske ro-
mantiker Caspar David
Friedrich. Han antyder og
pirrer. Han stiller flere
spørgsmål, end han giver
svar. Over 370.000 så ud-
stillingen i Essen.

HAMBORG. »Luk dit fysiske øje,
så du kan se dit billede med dit
sjælelige øje først. Bring det så
frem i lyset, som du har set i
mørket, så det kan påvirke andre
udefra og ind«.

Sådan skrev Caspar David
Friedrich, den betydeligste tyske
romantiske maler og en af de
mest geniale kunstnere i land-
skabsmaleriets historie. Caspar
David Friedrich levede et stille
liv fra 1774 til 1840, var usæd-
vanligt indadvendt og melan-
kolsk og fyldte sine billeder med
en besjælet natursymbolik, der
aldrig var set før.

Derfor tøver kunsthistorikerne

ikke med at kalde ham for »ro-
mantikkens opfinder«. Kunsthal-
le i Hamborg viser frem til den
28. januar en særudstilling med
nogle af de billeder, der allerede
har været vist på en retrospektiv
udstilling på Folkwang-museet i
Essen. Udstillingen i Essen blev
en kæmpe succes med over
370.000 gæster.

»Die Erfindung der Roman-
tik«, som udstillingen hedder i
Hamborg, adskiller sig dog væ-
sentligt fra udstillingen i Essen.

Der er kommet 120 værker til,
værker som altså ikke kunne ses
på Folkwang-museet. I alt byder
Kunsthalles særudstilling på 70
malerier samt godt 100 akvarel-
ler og tegninger. Blandt disse er
tre nye sensationelle fund fra
kobberstikskabinettet i Berlin.

Store temaer
Caspar David Friedrich viste nye
aspekter af naturen: Himmel og
bjerge i uendelig udstrækning.
Sletter dækket af sne, Pommerns
kystpartier indhyllet i tåge eller
Schlesiens bjerge skildret i sol-
opgangen. Over Østersøens vand
ser vi i hans billeder skumrin-
gens eller måneskinnets forun-
derlige lys.

Hans billedsprog er på én og
samme tid religiøst og spirituelt.
Hver enkelt ting i naturen er sat
på sin plads i en overjordisk or-
den af en styrende guddommelig
bevidsthed. I landskabets natur-
symbolik træder de store temaer
frem: Ensomhed, død, uendelig-
hed, menneskets lidenhed og
især afmagt over for den enorme
natur, som i et af Friedrichs mest
kendte værker »Vandringsmand
i bjergene«.

Friedrich var tysker, men blev
født som svensk undersåt, den-
gang hansestaden Greifswald og
det øvrige Pommern hørte under
den svenske krone. Han lod sig
indskrive på kunstakademiet i
København, der for 200 år siden
havde en betydning, som rakte
langt ud over Danmarks græn-
ser. Fra 1794 til 1798 blev han
undervist af portrætmaleren
Jens Juel, klassicisten Nicolai A.
Abildgaard og Christian A. Lo-
rentzen, der blandt andet er
kendt for sine scener fra Hol-
bergs komedier.

Han rejste dog fra Charlotten-
borg med sin egen tyske kunst-
nersjæl, der allerhøjst var præ-

get af den teknik, han havde lært
i København. For selv om der er
enkelte ligheder med de danske
guldaldermalere, så havde Fried-
rich aldrig nogen direkte forbin-
delse til den danske romantik.
Og forskellene er endnu mere
iøjnefaldende end lighederne.

Kraftige budskaber
Mens danske malere som Købke,
Rørbye og Lundbye nærmest un-
derspillede, så ønskede Caspar
David Friedrich tydelighed.
Budskaberne er ofte endog sær-
deles kraftige, nogle vil sige på-
trængende, og derfor er han må-
ske også lidt for meget af det go-
de for nogles smag. 

Men Caspar David Friedrich
voksede jo op i et Tyskland med
en spirende romanticisme og en
rationalitet, der var udsat for
kritik. I Friedrichs fødselsår
1774 udsendte Goethe »Den unge
Werthers lidelser«. I 1781 skrev
Immanuel Kant »Kritik af den
rene fornuft« i Königsberg. Og
året efter blev Schillers »Røver-
ne« uropført i bedste Sturm und
Drang-stil.

Efter uddannelsen i Køben-
havn slog Friedrich sig ned i
Dresden, hvorfra han drog til
Harzen, Riesengebirge i Sudeter-
ne og Østersøens strande. Ud i
landskaberne med en stærk føl-
somhed for naturen og en intens

Hvad tænker
menneskene på
disse billeder?

Kreidefelsen auf Rügen. (Museum Winterthur)
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