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»Badende«, 1913, olie på lær-
red. Tilhører Germanisches Na-

tionalmuseum i Nü� rnberg.

SLESVIG. »Hele Erich Heckel« er over-
skriften på den ny udstilling, som
Gottorp Slot åbner med endnu en af
Tysklands store ekspressionister. Tidli-
gere retrospektive udstillinger med
Erich Heckels billeder har lagt fokus
på hans tid i kunstnergruppen Die
Brücke og den tyske ekspressionis-
mes fødsel.
På Gottorp Slot får man også bil-

leder af de sidste to årtier af Heckels
liv, 1950erne og 1960erne, at se. Det
er de lidt oversete malerier med me-
re ro og meditation og mindre
sprængstof i farverne.
Det har ikke været let for kurator

Uta Kuhl at skaffe værker til den re-
trospektive udstilling i Slesvig. Hun
har gjort mange tilnærmelser til an-
dre museer og fået adskillige afvis-
ninger.
Mange af Erich Heckels klassikere

findes på de større kunstmuseer i
Ruhr-distriktet, og her vil museerne
nødigt give slip på billederne, nu Es-
sen og Ruhr-potten er blevet valgt
til Europæisk Kulturby 2010. Og ti-
den er en anden end i 1983, da de
store retrospektive udstillinger fandt
sted i anledning af Heckels 100-års
fødselsdag. Dengang blev billederne
- groft sagt - pakket ned i en kasse,
der blot sikrede dem mod stød.
I dag er intet overladt til tilfældig-

hederne. Kravene til transportsikker-
heden er blevet langt større, og ud-
gifterne ditto. Derfor vil der på ud-
stillingen i Slesvig også være billeder,
der formentlig vil kunne ses for sid-
ste gang nord for Elben.

40 år siden Heckel døde
Det er den vej, det går, erkender mu-
seumsdirektør Jürgen Fitschen - en
ekstra god grund til at lægge vejen
forbi udstillingen på Gottorp Slot de
kommende måneder.
Udstillingen har ikke været billig,

så der skal mange gæster forbi kas-
seapparaterne. Hvor mange, der
præcis skal til, for at der økonomi i
foretagendet, vil Jürgen Fitschen ik-
ke fortælle.
Erich Heckel er dog ikke hvem som

helst i Nordtyskland. Han siger måske
ikke det danske publikum så meget,
men måske skulle man nord for
grænsen til at få øjnene op for andre
end blot Emil Nolde inden for bold-
gaden ekspressionisme. Denne Hec-

kel-udstilling er i hvert fald en god
anledning.
Det er 40 år siden, Heckel døde, og

det er den krog, som arrangørerne på
Gottorp hænger det hele op på.
Erich Heckel var med til at grund-

lægge Die Brücke og i øvrigt holde
fat på tøjlerne, da Max Pechstein og
Ernst Ludwig Kirchner røg i totterne
på hinanden. I 1913 havnede Heckel
for første gang i Østerskov (Oster-
holz) ved Flensborg Fjord, og derefter
vendte han år efter år tilbage til sit
lille stråtækte hus ved fjorden. Spar-
tansk var dét - hvad der passede me-
get godt til den linje, de tyske eks-
pressionister lagde for dagen, når de
bevægede sig ud i Guds fri natur.

Opgør med akademierne
Die Brücke var på den ene side et
opgør med hele den akademiske
tænkning i maleriet. På den anden
side dyrkede de første ekspressio -
nister i den grad temaet »mennesket
i naturen«. Når man kan se kvinder -
og sørme også mænd - gå nøgne
rundt i skov og ved strand, så er det
knap så meget fordi, det var nøgen-
heden, der optog malerne - selv om
en lummer gut her og der kunne ha-
ve dem mistænkt for det.
Nøgenheden blev et symbol på

mennesket, der var frigjort af civili-
sationen. Det var en tid, da det for
mange kunstnere gjaldt om at kom-
me ud af storbyen og ud i naturen.
Det var det umiddelbare og det
spontane, der trak i malerne.
Nok ser man på flere af Heckels

billeder, for eksempel på »Badende«,
flere nøgne kvinder gå rundt ved
vandet. Sådan var virkeligheden dog
ikke ved Flensborg Fjord. Det hele er
en konstruktion, hvortil Heckel har
brugt sin bedre halvdel som forlæg
og så ellers klonet hende med varia-
tioner.
Der vises 75 værker i Ridehallen på

slotsøen i Slesvig. Tyngden på udstil-
lingen »Aufbruch und Tradition«
lægges på Brücke-tiden. Nogle af de
betydeligste værker fra denne perio-
de er »Rote Häuser« fra 1908 og
»Mühle« malet i Dangast i Ostfries-
land i 1909. Men derfra går det vide-
re med Heckels rejsebilleder, hvor i
han udviklede en ny stil fra blandt
andet Middelhavet, Sydfrankrig og
Skandinavien. Den 16. maj kommer

der godt 120 akvareller til, når Got-
torp Slot åbner endnu en Heckel-ud-
stilling med titlen »Der stille Expres-
sionist«.
Billederne på udstillingen i Ride-

hallen er lån, primært fra Brücke-
Museum i Berlin-Dahlem, og en lang
række museer spredt ud over Tysk-
land. Heckel-udstillingen kombineres
med to andre udstillinger af ekspres-
sionister i Slesvig-Holsten. Fra den
13. juni til den 5. september viser Lü-

becker Kunsthalle og Behnhaus-Drä-
gerhaus »Østersøbilleder« af Karl
Schmidt-Rottluff, og Kunsthalle i 
Kiel viser fra den 19. september til
den 10. januar 2011 en retrospektiv
Max Pechstein-udstilling. Billetterne
fra Gottorp giver i øvrigt 50 procent
rabat i Lübeck og Kiel.
På Gottorp Slot er det i øvrigt mu-

ligt at købe en særskilt billet til Erich
Heckel-udstillingen for otte euro. For
fire euro mere får man en billet til

særudstillingen og alle slottets øvri-
ge udstillinger.

Schleswig-Holsteinische Landes-
museen: »Aufbruch und Tradition«.
Udstilling på Gottorp Slot 25.
april-29. august.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Ud af
storbyen og
ud i naturen
Udstilling. Gottorp Slot slår i morgen dørene op til en
udstilling med en af Tysklands helt store ekspressio -
nister Erich Heckel. Mange af billederne har været ual-
mindelig svære at få fat i, og måske er det sidste gang,
at de kan ses i Slesvig.

»Rote Häuser« (1908), olie
på lærred, tilhører Kunst-
halle i Bielefeld.

Kunsthistorikeren Uta Kuhl har
tilrettelagt den retrospektive ud-
stilling på Gottorp Slot. Her ses
hun foran maleriet »Badende« fra
1914 - et særdeles vovet billede
på den tid.
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