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Udstilling. Ekspres-
sionisten Ernst Lud-
wig Kirchner var en
sart sjæl. Han var
hundeangst for at
blive indkaldt til hæ-
ren. Tog morfin og
røg ind og ud af am-
bulatorier. Og lavede
nogle fantastiske bil-
leder, der kan ses på
Museumsberg i Flens-
borg.

FLENSBORG. Der er masser af
nøgne damer på væggene på
Museumsberg de kommende
måneder. Ernst Ludwig Kirch-
ners tegninger er ladet med
seksuelle overtoner - ja, et en-
kelt sted lægges der ikke fingre
imellem. Her er manden inde i
kvinden. Det blev tegnet for
100 år siden og kom aldrig op
at hænge på en udstilling, men
blev derimod stemplet som por-
nografi.

Ernst Ludwig Kirchner (1880-
1938) var af alle store tyske
ekspressionister den største
tegner. Han registrerede som en
seismograf de voldsomme tyske
opbrudsår fra tiden før Første
Verdenskrig til nazisternes tota-
le magt. Kirchner havde en
energibetonet og impulsiv ind-
gang til motiverne, var følelses-
mæssigt engageret i sin tilgang
til emnerne og formidlede for-
tættede og meget følelseslade-
de stemninger.

Udstillingen på Museumsberg
er kronologisk og begynder
med hans tid i Dresden sammen

med de andre Brücke-kunstne-
re. De malede i det samme hus,
hvor der ikke penge nok til var-
me, men det ser man ikke på
tegningerne, for de kvindelige
modeller har ikke megen trævl
på kroppen. Galleriet varierer
fra skitser og små akvareller til
store maleri-agtige værker.

Kirchner skildrer både det
muntre og det bedrøvelige liv
fra cirkus- og varietémiljøer til
miljøet med byens fortabte
sjæle.

I 1911 forlod Kirchner Dres-
den og flyttede til Berlin, og så
skete der ting og sager. Tempo-

et bliver hastigt, erotikken nær-
mest ekshibitionistisk, der er
blændværk, og der er fordærv.
Storbymenneskene bliver frem-
stillet som fragmentiserede. Det
hektiske ser man især i skrave-
ringerne.

Stregerne flyder ikke længe-
re, men er grove og rustikke. Alt
er dynamisk, og det eneste, der
lugter bare lidt af ro, er hans
afstikkere til Femern. 

En urolig sjæl
Kirchner var en urolig sjæl og
overspændt af natur. Da Første
Verdenskrig brød ud, var han så

bange for at blive indkaldt til
den tyske hær, at han meldte
sig som frivillig. Han kunne
simpelthen ikke holde angsten
ud.

Sammenbrud
To måneder efter at hans mili-
tærtjeneste begyndte, blev han
hjemsendt på grund af et fysisk
og psykisk sammenbrud, og for
at gøre det hele værre, blev han
afhængig af morfin. Kirchner
røg ind og ud af ambulatorier
og endte i Davos i Schweiz.

Det begyndte som et rekrea-
tionsophold, men han endte
med at slå sig ned i bjergene og
boede der resten af sit liv. Her
tegnede han landskaber og
bjergbøndernes liv. Til at begyn-
de med var selv alperne præget
af depression, men i 1920erne
vandt hans billeder i klarhed,
hvad de mistede i energi. Stilen
blev mere frigjort fra den synli-
ge virkelighed og dermed mere
abstrakt. Han malede bjergpa-
noramaer i store dekorative og
ekspressive kompositioner, men

lagde dog intet afgørende til sit
livsværk, da han malede i
Schweiz.

I 1930erne blev han mere or-
namental, og før nazisterne
kom til magten, kunne de tyske
kunstmuseer præsentere over
600 af hans værker. Der var
trods alt sket noget, siden han
sammen med de øvrige Brücke-
kunstnere lagde ud med oppo-
sition til de akademiske miljøer. 

Men med nazisterne kom den
store nedtur. I 1937 blev hans
kunst erklæret for »entartet« af
nazisterne. Det politiske ragna-
rok i Tyskland var bare ekstra
kul på Kirchners depressioner,
og i 1938 begik han selvmord i
et akut anfald af depression. 

Museumsberg Flensburg:
Ernst Ludwig Kirchner. Mei-
sterblätter. 29. marts-31. maj
2009.

Hans Christian Davidsen

Den største tegner

... og damerne, de løfted’ op i skørterne, så man ku’ se, ku’ se, ku’
se, ku’ se... Ernst Ludwig Kirchner: »Hamburger Tänzerinnen«, 1910,
tusch.

Uhørt på den tid: Ernst Ludwig Kirchners »Liebespaar«, 1909,fjer og tusch.

Ernst Ludwig
Kirchner, »Inte-
rieur II«, 1911,
tusch og fjer.

• Ernst Ludwig Kirchner,
1880-1938, tysk maler
og grafiker. Kirchner
var en af de unge ma-
lere i Dresden, der i
1905 med sammenslut-
ningen Die Brücke ba-
nede vej for den tyske
ekspressionisme.

• Hans tidlige værker
vidner om inspiration
fra mange sider: Im-
pressionister, van
Gogh, Munch og Ma-
tisse samt fra afrikansk
og polynesisk kunst.

• De mangeartede inspi-
rationskilder formåede
han at samle i en ner-
vøst eksalteret stil, bå-
ret af ekspressivt for-
vrængede former og
grelle farvesammen-
sætninger

• Han malede i denne
fase især landskaber,
gadebilleder og por-
trætter, for eksempel
»Gade i Dresden«
(1907-08, Museum of
Modern Art, New
York).

• Kirchner havde også
en stor grafisk produk-
tion, hvor han var på-
virket af såvel den ty-
ske sengotik, bl.a. Lu-
cas Cranach, som af
Edvard Munch.
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