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Pablo Picasso: Deux femmes nues assises, 1920 (olie på lærred), 195 x 163 centimeter. Marc, Franz: Drei Katzen, 1913 (olie på lærred), 72 x 102 centimeter.

August Macke: Kathedrale zu Freiburg in der Schweiz, 1914 (olie på
lærred), 60,6 x 50,3 centimeter.

Udstilling. Seks store vær-
ker af Picasso. Læg dertil
det bedste af Klee, Ma-
gritte, Max Beckmann,
Chagall og mange flere.
Den uvurderlige K20-sam-
ling fra Düsseldorf kan de
kommende tre måneder
ses på Gottorp Slot i Sles-
vig.

SLESVIG. Hvert land har sit national-
galleri, hvor de ypperste kunstskatte
vises frem.

Tysklands ligger i Berlin, men det
uofficielle - det sande om man vil -
er Kunstsammlung Nordrhein-West-
falen i Düsseldorf. Her har alle de
pengestærke industrimagnater siden
1960 spyttet store summer i indkøb
af kunst. Paul Klee, Picasso, Matisse,
Magritt, Max Ernst, Max Beckmann,
Delaunay, Gris, Braque, Chagall... li-
sten med navne på de store kunstne-
re er lang.

De kommende tre måneder kan en
del af Düsseldorfs store kunstskat ses
i Ridehallen ved Gottorp Slot i Sles-
vig. K20, som samlingen hedder, er
som noget ganske enestående blevet
udlånt til Schleswig-Holsteinische
Landesmuseen. Navnet K20 kommer
af den bureaukratiske forkortelse,
der senere er blevet den gængse be-
tegnelse for samlingen.

Det er altså kunst af international
karat, der her kan ses i Slesvig, og

den fungerende museumsdirektør,
Claus von Carnap-Bornheim, håber
da også at kunne trække et sted
mellem 40.000 og 50.000 gæster til
særudstillingen.

- Det er jo kunstnernavne, der si-
ger alle noget - selv mennesker med

knap så stor interesse for kunst. Alle
de store mestre er her. Det risler ned
ad ryggen på én, når man skal præ-
sentere udstillingen, siger han.

Samlingen blev grundlagt af den
tidligere museumsdirektør i Düssel-
dorf, Werner Schmalenbach.  Han

købte moderne kunst til exorbitante
priser i 1960erne og frem til1980er-
ne - i dag koster de fleste af værker-
ne 50 gange så meget. Max
Beckmanns »Nacht«, Picassos »Deux
Femmes nues assises« eller Klees »Ka-
mel i rytmisk trælandskab« er unikke
og ubetalelige værker, der aldrig no-
gensinde vil dukke på på kunstmar-
kedet. Et faktum, der glæder kunst-
historikeren Thomas Gädeke, som har
tilrettelagt udstillingen. 

- Så kan vi rette fokus mod det
det, det drejer sig om: Kunsten, siger
han.

Topmoderne klimaanlæg
I Kunstmuseet i Düsseldorf er under
ombygning, og det er også grunden
til, at det overhovedet har kunnet
lade sig gøre for Gottorp Slot at låne
malerierne. En anden forudsætning
var, at der i Ridehallen var et moder-
ne klimaanlæg - det var der ikke
indtil for et år siden, da den store
mumieudstilling krævede investerin-
gen i et sådant.

- Vi havde aldrig fået K20-udstil-
lingen, hvis ikke vi havde haft det ny
klimaanlæg. Det har allerede nu vist
sig at være en god investering, siger
Claus von Carnap-Bornheim.

Paul Klee sætter sig solidt på ud-
stillingen. 27 af de 61 billeder er af
den tysk-schweiziske ekspressionist.
Flere af billederne er malet på jute
og derfor ekstremt lysfølsomme. De
vises for nedsat blus i midten af Ri-
dehallen.

Udstillingen er guf for folk med en
svaghed for surrealismen. Naturens
love er fuldstændig ophævet i René
Magrittes univers af overraskelser,

modsætninger og chokeffekter. Han
bringer os ud af fatning, for at vi
kan få en ny oplevelse af den mang-
foldige virkelighed, vi lever i. Picasso
er dog det store centrum på udstil-
lingen. Hans billede af to siddende
kvinder er et ypperligt eksempel på
hans klassicistiske fase, »Portrait de
Fernande« fra 1909 kubisme som det
klodser og »Kvinde i lænestol« fra
1941 typisk for hans sprog efter Gu-
ernica-maleriet. Det var her, han
havde lært den melankolske Dora
Maar at kende. Hele seks malerier af
Picasso er der med på udstillingen.

Skræk og gru
Marc Chagall er repræsenteret med
to af sine tidlige værker - blandt an-
det et af de hyppigt reproducerede
med en fuldskægget mand, der er
som hentet ud af musicalen »Spille-
mand på en tagryg«. Max Beckmanns
hovedværk »Nacht« er fyldt med
skræk og gru.

Menneskene er bundet, en kvinde
fastlåst i spagat, og ofrene lænket til
en slagtebænk. En velkomst til det
20. århundrede med Første Verdens-
krig, der rystede det moderne men-
neske i hele sit sjæleliv. Düsseldorf-
samlingen er en lærebog i den mo-
derne kunsthistorie - og det er ikke
hver dag, man får lov til at slå op i
den nord for Elben. Grib chancen.

Schleswig-Holsteinische Landes-
museen: Kunstsamlingen »K20
Nordrhein-Westfalen« på besøg på
Gottorp Slot. 19. juli-25. oktober.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

En lærebog i moderne kunst

Paul Klee: Kamel i rytmisk trælandskab 1920, (olie på gaze grunderet med
kridt), 48 x 42 centimeter.

FOTO: © VG BILD-KUNST, BONN 2008, K20 KUNSTSAMMLUNG NORDRHEIN-WESTFALEN, DÜSSELDORF


