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Udstillingen. Harald 
Giersing var en af de før-
ste danske kunstnere, der
fuldt ud tog konsekven-
sen af den fundamentale
modernistiske idé. I an-
ledning af den danske
kulturuge i Slesvig vises
han i Kunsthalle i Kiel.

KIEL. De danske guldaldermale-
re er i stor stil blevet eksporteret
til udlandet. De modernistiske er
ikke blevet markedsført i den
samme stil - med modernistiske
menes dem, der afviste de ældre
malergenerationers meget illu-
sionsprægede malerier.

Nu vises Harald Giersing
(1881-1927) for første gang på en
separatudstilling.

Det sker i Kunsthalle i Kiel,
hvor udstillingen er en del af det
danske kulturuge-program i
Slesvig. Sydslesvigsk Forening er
således involveret i udstillingen i
Kiel. Ikke alt kommer til at fore-

gå på A.P. Møller-Skolen og nær-
meste omegn.

Kendere mener, at Harald 
Giersing tidligere har udstillet i
Lübeck, men ellers er den danske
maler og kunstskribent totalt
ukendt i Tyskland. Giersing var
dog en hovedfigur i det moderni-
stiske gennembrud i Danmark
omkring 1910-20.

Med sine portrætter og figur-
malerier, fodbold- og balletbille-
der, skovinteriører, landeveje og
kirkegårdsbilleder, og med sin
intelligente og skarpe pen står
Giersing som en af de vigtigste
danske kunstnere i sidste år-
hundrede

Det er ikke nogen stor udstil-
ling, Kunsthalle viser, med blot
16 malerier. Men den er koncen-
treret og omfatter et godt udvalg
af portrætter, landskaber, inter-
iørbilleder og stilleben.

Paralleller til Beckmann
Harald Giersing vises parallelt
med den unge tyske kunstner
Tim Eitel, og når man leder godt
efter en fællesnævner, er det de
sorte konturer og mørke flader,
de to kunstnere kan enes om.

I det medfølgende katalog - re-

digeret af udstillingens kurator
Gunda Lurken - drages også in-
teressante paralleller til den ty-
ske ekspressionist Max
Beckmann (1884-1950). Både
Beckmann og Giersing sugede til
sig i Paris, men vendte begge til-
bage til deres hjemmebaner, som
de heller aldrig rigtig kom uden-
for.

Brød med akademiet
Harald Giersing kunne allerede
sit håndværk, da han i 1907 drog
på godt et halvt års studieophold
i Paris. Mødet med den franske
kunst fik afgørende betydning
for hans udvikling, Manet, Cé-
zanne, Gaugain og Matisse og
pointilisternes penselsteknik sat-
te skub i Giersings formsprog.
Især i landskabsmalerierne var
han modernist, mens han som
kolorist lå de danske guldalder-
malere nærmere.

Giersing gik på kunstakademi-
et i København, men brød med
akademiets efter hans mening
stive linje. Senere var han også
en af hovedkræfterne bag brud-
det med Den Frie Udstilling, og
han stod i 1915 bag oprettelsen
af kunstnersammenslutningen

Grønningen - der eksisterer den
dag i dag.

Det nære som motiv
Fladen, farverne, linjen og rum-
met var for Giersing billedets
egentlige indhold. Hans brede
penselstrøg og de kraftige sorte
konturer  omkring objekter og fi-
gurer er tydeligvis beslægtet med
Matisse, og Giersing valgte næ-
sten altid det nære som motiv. I
kunsthalle vises for eksempel
»Havebillede« fra Valby (1926),
»Svanninge kirkegård« fra 1922,
»Pige med bøjet hoved« fra 1914
og »To kvinder« fra 1922. Man
kan også se hans kendte selvpor-
træt, der findes på Statens Mu-
seum for Kunst.

Skrev mange aforismer
Giersing var en mand man lytte-
de til i det danske kunstliv i før-
ste del af det 20. århundrede, og-
så som skribent.

Han skrev en bunke aforismer,
hvoraf flere er trykt i kataloget
til udstillingen i Kiel: »Den der
elsker detaljer, mangler fornem-
melsen for skønhed« og »Maleren
ser ikke sine billeder, når han
maler dem, han føler dem kun«.

Og mange flere.
Giersings status ved hans tidli-

ge død har dog også været med-
virkende til, at han næsten har
været fredhellig i dansk kunst.
Nogle gange har det nærmet sig
heltedyrkelse. Der var også me-
gen overflade hos Giersing, og
som skribent var han storforbru-
ger af paradokser. Det gjorde
ham dog blot forfriskende og
forvirrende. Der var i hans male-
ri kraftfulde, men også ofte tem-
meligt springende, faser , især i
den modne produktion.

Vil man vide mere om Harald
Giersing, kan Lennart Gottliebs
biografi fra 1995 (Gyldendal) an-
befales, selv om den ligesom Gi-
ersing selv både kan være forfri-
skende - og forvirrende.

Kunsthalle zu Kiel: Harald 
Giersing - Protagonist der dä-
nischen Avantgarde. Åbner i
dag og varer til den 23. novem-
ber.

Hans Christian Davidsen

Havebillede, Valby
(1926). Tilhører
kunstmuseet Aros
i Århus.

Svanninge Kirkegård, sorte stammer
(1922). Tilhører kunstmuseet Aros i År-
hus.

Pige med bøjet hoved, 1914. Tilhører
kunstmuseet Aros i Århus.

Selvportræt, 1907. Tilhører Statens Museum for Kunst i København.

Landskab efter sol-
nedgang (1923).
Tilhører Statens

Museum for Kunst
i København.

Giersing i Tyskland for første gang


