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Fritz Bleyl: Der Pelikan (1904).
Ernst Ludwig Kirchner: Burg bei
Chemnitz, 1904. Ernst Ludwig Kirchner: Sitzender Mädchenakt, 1906.

Udstilling. Gottorp
Slot låner et udvalg
af den store grafik-
samling, der findes
på Brücke Museum i
Berlin. Udvalget vi-
ser, hvad der foregik,
da de tyske ekspres-
sionister begyndte
deres eksperimenter.

SLESVIG. 2005 er 100-
året for grundlæggelsen af
kunstnergruppen Die
Brücke. Det markeres med
store udstillinger i de tyske
byer og de regioner, der på
en eller anden måde har
haft betydning for grup-
pens kunstnere.

Schleswig-Holsteini-
sches Landesmuseum har
igennem de seneste 20 år
opbygget en betydelig
samling af tysk ekspressio-
nistisk kunst fra første
halvdel af det 20. århund-
rede og dermed også en
stor ekspertise i netop den-
ne væsentlige del af den
moderne tyske kunsthisto-
rie.

Der er flere kroge, det
kan hænges op på. Flere af
Die Brückes fremtrædende
medlemmer var hyppige
gæster i Slesvig-Holsten,
eller de boede her i længe-
re perioder.

Blandt disse kunstnere
var Ernst Ludwig-Kirch-
ner, Erich Heckel og Karl
Schmidt-Rottluff og natur-
ligvis Emil Nolde, som i en
kort periode var med i Die
Brücke, og som boede i
Seebüll i Nordfrisland.

På Gottorp Slot vises

frem til den 5. februar
2006 en særudstilling med
fokus på en lille, men væs-
entlig del af Brücke-kunst-
nernes arbejder - nemlig
deres tidligste grafiske
værker fra perioden 1904-
1908. Det var tiden op til
og lige efter dannelsen af

gruppen, og i denne tid var
det, at kunstnerne var på
en intensiv jagt efter det
nye og det ukonventionel-
le. På væggene hænger
træsnit, litografier og ra-
deringer med elegante lin-
jer og kontrastfyldte flader
inspireret af jugendstilen

og af karikaturer i kunst-
tidskriftet Simplicissimus.

Impulsiv og spontan
Udstillingen viser et udsnit
af de over 360 grafiske ar-
bejder, der findes på
Brücke-Museum i Berlin.
Det er den impulsive og

spontane periode af kunst-
nernes liv, museums-
gæsterne her får et indblik
i. Interessant er det skift,
der skete i 1907, da kunst-
nerne pludselig gik over til
træsnit med impulser, som
udgik fra den norske maler
Edvard Munch. Her ekspe-

rimenterede gruppen for
eksempel med at lade
træets årer indgå som en
del af selve motivet.

Moderne grafiker
Sideløbende med Die
Brücke-udstillingen vises
tegninger og grafik af den
nulevende tyske kunstner
Bettina Blohm, der bor i
New York. Hun stammer
fra Hamborg og er uddan-
net på kunstakademiet i
München.

Hun udstiller farvemæt-
tede billeder i store forma-
ter inspireret af landska-
ber i det nordøstlige USA.
I små formater ses desuden
tegninger med farvekridt,
og her er der sparet på far-
verne som en kontrast til
de store billeder.

Bettina Blohm har trykt
20 eksemplarer af en rade-
ring i serien »Saragota«.
De er nummererede og sig-
nerede og kan købes for
250 euro.

Der er udsendt kunstka-
taloger til begge udstillin-
ger. Die Brücke-udstillin-
gen vises i »Galerie des 19.
Jahrhunderts« og Bettina
Blohm i »Galerie der Klas-
sischen Moderne«.

Schleswig-Holsteini-
sches Landesmuseum:
Tidlige grafiske værker
af Brücke-kunstnere
samt tegninger og grafik
af Bettina Blohm - ud-
stillinger på Gottorp
Slot. Varer til den 5. fe-
bruar.

Hans Chr. Davidsen

Die Brücke i barndommen

Erich Heckel: Im Dangaster Moor (1908).

Anmeldelse. Dorrit Wil-
lumsen har skrevet nogle
utrolig fine noveller i bo-
gen »Den dag jeg blev
Honey Hotwing«.

KØBENHAVN. »Den gang jeg
blev Honey Hotwing« er Dorrit
Willlumsens seneste novelle-
samling. Den består af ni novel-
ler, og samtlige hovedpersoner
er nogle sølle og skrøbelige
størrelser. Alle er de utilfredse
med deres tilværelse, og for-
søger de endelig at gøre noget
ved det, så ender det gruelig
galt.

Det er nogle utrolig fine no-

veller, der skildrer forskellige
personer fra forskellige sociale
lag og på forskellige steder i de-
res liv. Det er lidt grimt og bit-
tersødt. Langt ude og alligevel
velkendt. Tag nu for eksempel
novellen »En engel på taget«,
der handler om et ægtepar, der
kører på 35. år og ærlig talt, så
kører det temmelig meget på
rutinen.

Men det får computernørden
hurtigt ændret på. Konen lader
ham flytte ind på loftet - uden
mandens viden - og når manden
er på arbejde, så spilles der op
til elskov. Og løjerne slutter
sandelig ikke her.

Novellen »Uden signatur«
handler om en velhavende ame-

rikansk 70-årig kvinde, der kan
se tilbage på et liv, der ikke helt
blev, som hun gerne ville det.
Men maleriet og ægtemanden
holdt hun da fast ved på trods

af familiens misbilligelse. Titel-
novellen »Den gang da jeg blev
Honey Hotwing« er lidt ander-
ledes, for lykkes det egentlig
den afdankede servitrice på
kyllinge-cafeen at få succes som
Honey Hotwing, eller er hun
blot blevet rablende gal efter
opholdet i spjældet? 

Trist men komisk
I samtlige noveller er livet
skrøbeligt, sproget forunderligt
og tonen trist, men alligevel ko-
misk. Man føler med figurerne,
men man griner altså også lidt -
på den der lidt velkendte og
selverkendende måde. For hvem
har ikke haft tanken: Hvis jeg
bare havde heddet noget andet,

sagt noget andet eller gjort no-
get andet, så... Kort sagt; havde
jeg bare været en anden, så var
alt meget bedre. Jeg havde
været lykkeligere, rigere og ba-
re bedre. Men så igen; hvis de ni
noveller havde været anderle-
des, så ville vi være gået glip af
endda rigtigt meget.

Dorrit Willumsen: »Den dag
jeg blev Honey Hotwing«.
192 s., 199 kr. (Gyldendal).

Sarah Bøgh Thyssen

Hvis jeg bare ...


