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Udstilling. I Sydtyskland
findes en enestående privat
samling af Cobra-kunst. En
del af samlingen kan på en
længerevarende udstilling
ses i det nordtyske - på
Gottorp Slot.

SLESVIG. En af de største private
samlinger af Cobra-kunst findes i
Ravensburg i Baden-Württemberg.
Her har ægteparret Peter og Gud-
run Selinka siden 1950erne samlet
på billeder af malere fra den ab-
strakt-ekspressionistiske kunstner-
sammenslutning. Kunstværkerne
er nu samlet i en stiftelse og vises
også regelmæssigt på længereva-
rende gæsteudstillinger på større
kunstmuseer i og uden for Tysk-
land.

For fem år siden viste Schleswig-
Holsteinisches Landesmuseum et
udvalg af Selinka-samlingen på en
særudstilling på Gottorp Slot. Nu
er der igen mulighed for at studere
Cobra-kunst på en længerevarende
udstilling i »Galerie der Klassi-
schen Moderne« i annekset ved
Gottorp Slot. Udstillingen er dog
komprimeret til ti malerier og 15
arbejder på en baggrund af papir.

Et af Landesmuseums specialer i
den kunsthistoriske afdeling er
ekspressionistisk kunst med vægt
på de tyske grupper omkring tiden
med Die Brücke. Cobra blev først
stiftet efter Anden Verdenskrig, i
november 1948, og har haft stor be-
tydning for det abstrakte maleri i
Europa lige siden - selv om be-
vægelsen allerede blev opløst efter
tre år.

Vildt og hektisk
Danskeren Asger Jorn blev sammen
med den belgiske forfatter og teg-
ner Christian Dotremont bevægel-
sens styrende og sammenholdende
kraft. Navnet Cobra var dannet af
forbogstaverne i de tre deltagerlan-
des hovedstæder i deres franske
form: Copenhague, Bruxelles og
Amsterdam.

De vigtigste deltagere i bevægel-
sen var fra Danmark Carl-Henning
Pedersen, Egill Jacobsen, Henry
Heerup og Ejler Bille, fra Belgien
Pierre Alechinsky og fra Nederland
Karel Appel.

Alle kunstnere kunne være i stue
sammen, selv om de tre år fra 1948
til 1951 også blev vilde og hektiske.
Men frem for alt havde de det eks-
perimenterende udgangspunkt til
fælles. Kunstnernes temperamenter
var meget forskellige og var i høje-
re grad et fælles, internationalt
miljø end en egentlig kunstnersam-
menslutning.

Impulsivt
Cobra havde ikke noget decideret
program, men kom til at stå for den
impulsivt følelsesfulde improvisati-
on. Indskydelser, fantasien i barne-
tegningen og den nordiske folke-
kunst var elementer, der kom til at
tegne Cobra. Udgangspunktet var
antiborgerligt og antiæstetisk.

På det praktiske plan var grup-
pen lige så ustruktureret som ud-
tryksformerne. Arbejds- og udstil-
lingskollektivet udgav for eksempel
også et tidsskrift med navnet Co-
bra. Det nåede at udkomme ti gan-
ge, men da kunstnerne fattedes
penge, lå det danske dobbeltnum-
mer otte og ti dog som korrektur
helt frem til 1980. Først da blev det
trykt og udsendt. På det tidspunkt
havde Asger Jorn allerede været
død i syv år.

Over 50 år efter, at Cobra formelt
gik i sig selv, virker sproget lige
vildt.

Gottorp Slot: Cobra - Die Ein-
heit von Traum und Tat. Værker
udlånt fra Selinka-stiftelse i Ra-
vensburg. Kan ses til den 19.
marts 2006.

Hans Chr. Davidsen

Vildt sprog på væggene

Karel Appel:
»Manden med
jernmasken«,
olie på lærred,
140 x 107 centi-
meter.

Pierre Alechinsky:
»Le Chemin Creux«,
akryl på papir, 100 x

154 centimeter.

Karel Appel: »Den
store Stimlach«, olie
på lærred, 130 x 190
centimeter.

Asger Jorn:
»En Cobra-
gruppe«, olie
på lærred,
146 x 114
centimeter
(til venstre).

Asger Jorn:
Uden titel, olie
på lærred, 70 x
50 centimeter
(nedenfor)


