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Udstilling. Kunst-
nersammenslutnin-
gen Die Brücke blev
grundlagt for 100 år
siden. Det markeres
med flere store
særudstillinger i
Tyskland. Kunsthalle
i Hamborg viser,
hvad der findes af
betydelige Brücke-
værker i byen.

HAMBORG. I år er det 100
siden, at den ekspressioni-
stiske kunstnergruppe Die
Brücke blev dannet af fire
unge arkitektstuderende i
Dresden.

100-året markeres med
flere store særudstillinger
rundt om i Tyskland,
blandt andet i Berlin,
Dresden, Wuppertal og og-
så Hamborg, hvor det ny
Hubertus-Wald-Forum i
Hamburger Kunsthalle fra
den 21. oktober viser ud-
stillingen »Die Brücke in
Hamburg«.

Udstillingstitlen fortæl-
ler ikke blot, at der her vi-
ses godt 90 værker af
Brücke-kunstnere i Ham-
borg. Temaet for udstillin-
gen er også de forbindelser,
Die Brücke havde til byen.
Set i et kunsthistorisk per-

spektiv var disse forbin-
delser ikke væsentlige,
men Die Brücke havde dog
i Hamborg en vigtig støtte
i juristen og kunstsamleren
Gustav Schiefler. Han støt-
tede gruppen økonomisk
ved at være passivt med-
lem af den og ved at aftage
værker.

Tre af Brücke-kunstner-
ne kom jævnligt gennem
Hamborg på vej til deres
sommeropholdssteder: 
Erich Heckel til Østerskov
(Osterholz) ved Flensborg
Fjord, Ernst Ludwig Kir-
chner og Otto Mueller til
Fehmarn og Karl Schmidt-
Rottluff i Dangast ved
Wilhelmshaven.

Ynder i Hamborg
Det var Erich, Heckel,
Ernst Ludwig Kirchner,
Max Pechstein og Karl
Schmidt-Rottluff, der
grundlagde Die Brücke i
1905.

I manifestet, der først
blev skrevet i 1906, hed det
blandt andet, at medlem-
merne arbejdede for »ud-
viklingen af en ny genera-
tion af kunstnere og kunst-
modtagere«. Ved siden af
de fire grundlæggere var
fire andre kunstnere i pe-
rioder også medlem af
gruppen: Schweizeren Cu-
no Amiet, Emil Nolde, Ot-
to Mueller og hamborgeren

Fritz Nölken.
Da Hamborg-juristen

Gustav Schiefler hørte om
gruppen, rejste han allere-
de i efteråret 1905 til Dres-
den for at møde de fire
grundlæggere, og derefter
købte han hvert år grup-
pens årsmappe samt en
mappe med kunstnernes
originale grafikker.

Gustav Schiefler hverve-
de derefter flere af Ham-
borgs pinger som støtte-
medlemmer i Die Brücke,
og Hamborg blev hurtigt
den by, der kunne mønstre
den største opbakning til
Die Brücke.

100 år efter findes ene-

stående Brücke-samlinger
i hansestaden. Ud over
Kunsthalles egen store
samling af malerier, akva-
reller, tegninger og grafi-
ske arbejder er der også
store private Hamborg-
samlere, der ligger inde
med betydelige værker.

Vigtig samling
Den vel nok vigtigste er
Paul Rauert-samlingen,
der har eksisteret siden
1906. Man ser også, hvilke
af Die Brücke-kunstnerne,
der havde størst succes hos
samlerne i Hamborg.
Gustav Schieflers yndling
var Ernst Ludwig Kirch-
ner, Paul Rauert købte for-
trinsvis Emil Nolde og
Karl Schmidt-Rottluff.

Udstillingen i Hamborg
foregøgler ikke, at den kan
vise et bredt udsnit af Die
Brücke, men netop fordi
værkerne kommer »hjem-
mefra«, behøver Kunsthal-
le ikke ud på markedet for
at låne og kan derfor vise
denne udstilling uafhæn-
gig af de andre særudstil-
linger her i det runde år.

Hamburger Kunsthalle:
Die Brücke in Hamburg.
21. oktober 2005-15. ja-
nuar 2006.

Hans Chr. Davidsen

Die Brücke i Hamborg

Erich Heckel:
Stående barn
(1910), træsnit, 54
x 40 centimeter.
(Hamburger
Kunsthalle)

Karl Schmidt-
Rottluff: Atelier-
pause (1911),
olie på lærred,
76 x 84 centime-
ter. (Hamburger
Kunsthalle)

Øverst: Emil Nolde:
Herre og dame i den rø-
de sal (1911), olie på
lærred, 73 x 88 centime-
ter. Nederst: Emil Nol-
de: Slæbebåd på Elben
(1910), olie på lærred,
93 x 108 centimeter.
(Foto: Stiftung zur För-
derungen der Hambur-
gischen Kunstsamm-
lungen og Nolde Stif-
tung Seebüll)

Ernst Ludwig Kirchner: Selvportræt med model (1910-1926), olie på lærred, 150 x 100
centimeter. (Hamburger Kunsthalle)


