
Udstilling. Hamburger Kunsthalle
viser 80 mesterværker fra Den
Hirschsprungske Samling på en
udstilling, der åbner i september
2013.

HAMBORG. En af de mest frodige perioder i
dansk billedkunst kan næste år ses på en stor
udstilling i Hamburger Kunsthalle. Den Hirsch-
sprungske Samling kommer nemlig på besøg i
kunstmuseets afdeling for moderne kunst med
nogle af de betydeligste repræsentanter for
det, som i litteraturen har fået betegnelsen
»det moderne gennembrud«.
Hamburger Kunsthalle har skrevet en låne-

kontrakt med Den Hirschsprungske Samling  i
København om lån af 60 malerier af blandt an-
dre Theodor Philipsen (1840-1920), og Joakim
Skovgaard (1856-1933), impressionister og
symbolister som  P. S. Krøyer (1851-1909), Vil-
helm Hammershøi (1864-1916) og to repræ-
sentanter for den periode, der fik betegnelsen
»guldalderen i dansk kunst«: Christoffer Eckers-
berg (1783-1853) og Christen Købke (1810-
1848). 
Det er primært kunst især fra de sidste fire-

fem årtier fra 1800-tallet, der vises i Hamborg
- en periode, der satte punktum for de store
fortællinger. Igennem årtier havde kunstnerne
forfulgt romantiske ideer og begrænset sig til
nationale temaer. Alt dette ebbede ud med
»det moderne gennembrud«, hvor snapshots
fra det virkelige liv, usminkede billeder og re-
alistiske skildringer af det danske landliv blev
malet helt uden idealisme eller patos som i det
historiske maleri.
Det danske samfund var i denne periode

igennem en gennemgribende modernisering,
og kunstnerne tog aktivt del i udviklingen.
Den Hirschsprungske Samling er opkaldt ef-

ter tobaksfabrikanten Heinrich Hirschsprung
(1836-1908), der var kunstsamler af tysk-jødisk
afstamning. I 1902 skænkede Heinrich Hirsch-
sprung hele sin kunstsamling til den danske
stat og Københavns Kommune på betingelse
af, at den fik sit eget museum.
Tilbuddet blev ikke særlig godt modtaget i

første omgang, og først i 1907 blev opførelsen
af Den Hirschsprungske Samling endelig vedta-
get på finansloven. Hirschsprung havde dog for
længst taget kontakt til en arkitekt, og resulta-
tet blev det museum, der ligger i Østre Anlæg
ved Stockholmsgade midt i København.

Første gang i Tyskland
Samlingen indeholder centrale værker fra den
danske guldalder, blandt andet Eckersbergs

portrætter af »Hr. og Fru Schmidt« (1818) og
»Kvinde foran et spejl« (1837), flere hovedvær-
ker af Christen Købke, deriblandt det fremra-
gende portræt af landskabsmaleren Sødring
(1832) og »Efterårslandskab Hankehøj« (1847)
af Johan Thomas Lundbye (1818-1848). Hirsch-
sprung støttede også sin egen tids kunst, og
museet har en fremragende samling af P. S.
Krøyers malerier samt hovedværker af Anna og
Michael Ancher, Hammershøi, Laurits A. Ring
og Kristian Zahrtmann.
Det er første gang, at der i dette omfang vi-

ses malerier fra Danmarks moderne gennem-
brud i Tyskland. I 2003 viste Hamburger Kunst-
halle en stor retrospektiv udstilling med Wil-
helm Hammershøis malerier, og han får også
en central position på næste års udstilling, der
åbner den 20. september og vises frem til den
12. januar 2014. »Dänemarks Aufbruch in die
Moderne« bliver overskriften på Hamborg-ud-
stillingen, der kommer til at byde på mere end
80 mesterværker.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Christopher Wilhelm Eckersberg (1783-1853): »Kvinde foran et spejl«. Oliemaleri fra 1841.

Det moderne
gennembrud 
i Danmark

Wilhelm Hammershøi (1864-1916): »Interiør
med læsende ung mand«. Oliemaleri fra 1898.

Udstilling. For 200 år
siden var det moder-
ne at tage til Rom,
hvis man var kunst-
ner. I centrum for
den tyske kunstner-
koloni stod Johann
Christian Reinhart,
hvis værker lige nu
kan ses i Hamborg.

HAMBORG. Hamburger Kunst-
halle viser for tiden en særud-
stilling med den tyske maler,
tegner og grafiker Johann
Christian Reinhart (1761-
1847), der på sine ældre dage
fik et meget tæt forhold til
den danske billedhugger Ber-
tel Thorvaldsen (1770-1844).
De to lærte hinanden at ken-
de, mens de opholdt sig man-
ge år i Rom.
For tyskerens vedkommende

var Rom bopælen det meste
af livet.  Johann Christian Re-
inhart ankom til byen i 1789,
da han var 28 år gammel.
Med i bagagen til Italien hav-
de han studier i Leipzig og et
ophold i Dresden, hvor han
udførte tegninger og grafiske
blade med arkitektur, landska-

ber og prospekter.
I Rom udviklede Johann

Christian Reinhart et nyt tysk
heroisk landskabsmaleri i stil
med de franske malere Nicolas
Poussins og Claude Lorrain,
men dog formet i den særlig
tyske romantiske Sturm und
Drang-ånd.
Udstillingen i Hamburger

Kunsthalle er er retrospektivt
bidrag til at sætte en måske
lidt overset tysk maler i relief.
Det er det første tyske kunst-
museum, der overhovedet vi-
ser en så stor separatudstilling
med Reinhart, der var tæt for-
bundet med Friedrich Schiller
(1759-1805) og som i en år-
række - før han rejste til Rom

- var tilknyttet hertugens hof
i Sachsen-Meiningen.
Udviklingen i Reinharts ar-

bejde aflæses tydeligt. Om-
kring 1800 og langt op i det
efterfølgende århundrede var
Rom stedet, de store nordeu-
ropæiske kunstnere tog til. Og
Reinhart var ligesom de øvrige
tiltrukket af antikken, lyset og
de subtropiske landskaber. Det
var typisk en verden af fåre-
hyrder og italienske kloster-
gårde indrammet af arkader.
Reinhart blev midtpunktet i

den tyske kunstnerkoloni i
Rom, hvor han stod for
strengt komponerede malerier,
der af eftertiden er blevet tol-
ket som en reaktion på det

opbrud, som den franske re-
volution førte med sig. 

Ideallandskaber
Omkring 1800 gik Reinhart -
især sammen med sin østrig-
ske kunstnerkollega Joseph
Anton Koch (1768-1839) -
over til det ideallandskab, der
præger hovedparten af hans

produktion. Men - og det er
her udstillingen i Hamborg
bliver særlig interessant -
landskabsmalerierne sættes
op i en kontrast til Reinharts
raderinger og ofte meget bi-
dende karikaturer, der lå mile-
vidt fra den idealistisk-klassi-
cistiske kunst, han hovedsage-
ligt stod som repræsentant

for.
Udstillingen viser over 30

store malerier, cirka det sam-
me antal akvareller, 75 rade-
ringer og godt 90 tegninger.
Den varer til og med den 27.
januar.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Tysk heroisk landskabsmaleri i Hamborg

Johann Christian Reinhart: »Ideallandschaft mit Hirt und Ziegen«. Oliemaleri fra 1824.
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Johann Christian Reinhart: »Schönburg an der Saale«. Akvarel
fra 1783.


