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Käthe Kollwitz blev af sin samtid kaldt for »elendighedens maler«.Käthe Kollwitz’ raderinger, litografier og træsnit udgør særudstillingen i Slesvig..

Udstilling. Gottorp Slot
viser nyerhvervelser af
den socialkritiske 
kunstner Käthe Kollwitz.
Her ser man blandt andet
hendes afstandtagen til
krig. Hun mistede selv 
det meste af sin familie i
krige.

SLESVIG. Den tyske kunstner
Käthe Kollwitz (1867-1945) er
især kendt for sine fantastiske
grafiske arbejder.

Dem kan Schleswig-Holstei-
nische Landesmuseen nu præ-
sentere en del af på en særudstil-
ling på Gottorp Slot. Det er
kunststiftelsen Rolf Horn, der vi-
ser nyanskaffelser af Käthe Koll-
witz, blandt andet selvportræt-
ter, plakater og træsnit-serien
»Krieg«.

Billederne stammer fra alle
Käthe Kollwitz’ livsfaser - fra ti-
den omkring 1900-tallet da hun
under indflydelse af Max Klin-
gers symbolisme dyrkede tryk-
grafikken. Og de viser hendes
konsekvente brug af teknikker
som radering, litografi og træ-
snit.

Helt centralt på udstillingen
på Gottorp Slot står en serie af
Käthe Kollwitz’ tidligere rade-
ringer i små formater, hvor hen-
des melankoli og realisme så
småt er ved at tage den form,

som hun senere blev kendt for.
Ved siden af de store grafiske

serier lavede Käthe Kollwitz og-
så en mængde løsrevne billeder
med lignende motiver, foruden
portrætter og studier. Kvinderne
- og her især de slidte arbejder-
kvinder - indtager en særlig
plads i Kollwitz’ kunst.

Som få andre så hun storheden
i kvindeansigter, hvor slid, sult

og alt for mange børnefødsler
havde sat sine tydelige spor. Hun
lavede også politiske plakater og
illustrationer til flyveblade. Koll-
witz koncentrerede sig om de
store temaer i livet, især mor og
barn, mens socialkritikken tog til
i 1920ernes fattige mellemkrigs-
Tyskland. I sine ekspressionis-
tiske tegninger og grafiske arbej-
de gav hun en række gribende,

bittert anklagende skildringer af
nøden og elendigheden blandt
det tyske storbyproletariat.

I sin kunst tog Kollwitz også
afstand fra alt, hvad der hedder
krig. Nedslagtningerne under
Første Verdenskrig rystede hen-
de, og hun mistede selv sønnen
Peter i 1914.

I Weimarrepublikken blev hun
leder af det grafiske værksted på

kunstakademiet i Berlin, hvor
hun ikke selv kunne komme ind
som elev - med den begrundelse,
at hun var kvinde.

I 1933 tvang nazisterne hende
til at fratræde stillingen, og i
1936 fik hun helt forbud mod
selv at udstille. Hun klarede sig
igennem, men under Anden Ver-
denskrig mistede hun både sin
mand og sin sønnesøn.

Nej til kommunismen
Käthe Kollwitz blev allerede af
sin samtid kaldt for »elendighe-
dens maler«, men ensidigt social-
kritisk så hun det ikke selv:

»Tilværelsens tristhed går i
dag langt ud over den sociale
nød. Det er livet selv, der rummer
alt det, jeg har forsøgt at blive
klar over og give udtryk for gen-
nem mit arbejde«, sagde hun.

Venstrefløjen har op gennem
det 20. århundrede meget gerne
villet eje Käthe Kollwitz, men
hun så altid sig selv som en soci-
al kunstner og ikke som politisk.
Den russiske revolution i 1917
gav hende håb, men hun vendte
senere kommunismen ryggen, da
hun så, hvad den var blevet til i
Sovjetunionen.

Til gengæld er hendes kunst
blevet trykt igen og igen i talrige
politiske publikationer, især i det
tidligere DDR.

Käthe Kollwitz-udstillingen
kan ses til foråret 2009. Den vi-
ses i galleriet for klassisk moder-
ne kunst.

Hans Christian Davidsen

Tilværelsens tristhed

Det er kunststiftelsen Rolf Horn, der viser nyanskaffelser af Käthe Kollwitz, blandt andet selvportrætter,
plakater og træsnit-serien »Krieg«. (Foto: FlA)

Det meste af året kan det være
svært af finde spillesteder, som
gør i jazz - hvis man ikke lige
bor i eller i nærheden af Kø-
benhavn eller Hamborg. Men i
sommermånederne er der fuld
fart på jazzfolket. Måske glider
musikken bedre ned i selskab
med solskin og kolde øl. Her er
er kort oversigt over de danske
jazzfestivaler denne sommer:

Rømø Jazz Festival er den enes-
te sønderjyske jazzfest.Vade-
havsøen har en lille hurtig to-
dages festival fredag den 13. og
lørdag den 14. juli. Første
orkester på programmet er The
Spirit of New Orleans. Men og-
så Vestre Jazzværk med Lisa
Bentsen kommer på besøg.
www.roro-jazz.dk

Fredericia disker op med 6. juli
Jazz & Blues Festival. Festivaen
varer fire dage, fra den 3. til 6.
juli. Traditionel jazz og swing-
jazz. Sammy Rimington spiller.
www.fredericiajazzkub.dk

Ribe Jazz Festival har i år
blandt andet besøg af Rebop
Union med Thomas Fryand og
også den spændende amerikan-
ske sangerinde Charenee Wade

– hun synger Billie Holliday-stil
– kommer på besøg. Festivalen i
Ribes gamle bydel hodes 25. til
27. juli. www.ribejazz.dk

Middelfart lige på den anden si-
de af Lillebæltsbroen holdes
jazzfest den 1. og 2. august. Ib
Glindemann,Vestre Jazzværk
og Riverside City Band spiller
blandt andet. Middelfart hører i
dette »tilfælde« med til Jylland.
www.middelfartjazz.dk

Århus International Jazz Festi-
val er fra den 12. til den 19. juli.
Mange kendte navne kommer,
blandt andre Django Bates og
Dianna Reeves. Der spilles over
hele byen, og der er mange gra-
tiskoncerter. www.jazzfest.dk

Silkeborg har en hjuldamper –
og den kommer i sving om gan-
ske få dage. Fra den 25. til den
29. juni er den årlige Riverboat
Jazz Festival i fulde omdrejnin-
ger. Det er 42. gang, der er som-
merjazz i byen, og der er lidt af
hvert. Fra USA kommer Freddy
Cole Quartet og Harlem Blues
& Jazz Band. Mange kendte
danske navne spiller også,
blandt andre violinisten Kristi-
an Jørgensen. www.riverboat.dk

Løgstør Kanal Jazz er fra 31.
juli til 2. august. Forskellige or-
kestre spiller. Ingen hjemmesi-
de.

København har - måske ikke
overraskende - den største jazz-
fest, som nok er en rejse værd.
Der er rigtig meget godt musik
– og rigtig meget gratis. Utallige
navne spiller, blandt andre Or-
nette Coleman, Wayne Shorter
og Caroline Henderson. Jazzfes-
ten afvikles fra 4. til 13. juli –
mange af orkestrene fortsætter
til Århus. www.jazzfestival.dk

Maribo holder jazzfest for 21.
gang fra den 17. til den 20 juli.
Marilyn Keller og Sarah Spen-
cer fra USA kommer, og der er

gospel. www.maribojazz.dk

Ærø er en dejlig ø – og den har
en fantastisk jazzfestival. I år
fra den 27. juli til den 2. august.
Her kan man blandt andre høre
den fantastiske danske pianist
Olivier Antunes og mange andre
virkelig gode musikere.
www.jazzisland.dk

Femø i Smålandshavet har ef-
terhånden i over 40 år holdt
jazzfest. I år kan man blandt
andet høre det new zealandske
orkester The Oriental Jazzband
og Stockholm Swing Allstars.
Festivalen afvikles fra 29. juli
til den 3. august.
www.femojazz.dk

Livø i Limfjorden er også en af
de små perler, og her kan man
fra 8. til 10. august høre en del
traditionel jazz. Men også mere
moderne jazz er på spisesedlen.
www.livojazz.dk

Tunø skal nævnes. Men det er
umuligt af få billetter. Festiva-
len holdes fra den 3. til den 6.
juli. www.tunofestival.dk

Allinge på Bornholm har jazz-
festival fra den 7. til den 13. ju-

li. Ti-års jubilæet fejres med or-
kestre fra Tyskland, Sverige,
Holland og Danmark. I alt 37
koncerter - blandt andet med
Diami Louisiana Jazz Band.
www.allingejazz.dk

Hillerød i Nordsjælland har fra
6. til 9. august New Note Festi-
val. Størstedelen af koncerterne
er gratis - og mange er med ny
talenter. Men også etablerede
navne kommer.
www.newnotefestival.dk

Snake City i Slangerup i Nords-
jælland får blandt andet besøg
af Christina von Bülov. Der
spilles i dagene 28. til 31. au-
gust.
www.snakecityjazzfestival.dk

Der er således masser af jazz i
sommer Danmark. De næste tre
måneder kan man således godt
planlægge sig en jazzsommerfe-
rie. Især de »to store«, Køben-
havn og Århus, som ligger i for-
længelse af hinanden, er et be-
søg værd, og der er masser af
gratis musik i begge byer.

Axel Jensen er journalist og har
tidligere drevet en jazzklub i
København.

Sommerjazz over hele Danmark
Axel Jensen
anbefaler


