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Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938): Das Wohnzimmer, 1911 (bagsiden til højre) 1923 (forsiden
ovenfor), olie på lærred, 90 x 150 centimeter.

(Ingeborg og Wolfgang Henze-Ketterer, Wichtrach/Bern)

Til venstre: Robert Delaunay
(1885-1941): Fenster-Bild,
1911/1912, 46 x 40 centi-
meter. (Foto: Elke Walford,
Hamburger Kunsthalle)

Udstilling. Hamburger
Kunsthalle viser en 
særpræget udstilling:
Malerier og tegninger
hænger simpelthen 
bagvendt med vrangen 
ud mod publikum. Og 
der er en mening med 
galskaben.

HAMBORG. Det sker, at publi-
kum - og også de udstillingsan-
svarlige - ikke ved, hvad der er
op og ned på et abstrakt billede.
Hamburger Kunsthalle er gået et
skridt videre. Her vises for tiden
en udstilling med maleriernes
bagsider, der hænger udad.

»Die Rücken der Bilder« er tit-
len på udstillingen, der er første
del af en ny udstillingsserie med
titlen »Parcours«. Dogmet for se-
rien er, at værker fra forskellige
epoker sættes sammen. Det er al-
le sammen værker, der tilhører
Hamburger Kunsthalle, men som
sættes ind i helt nye sammen-
hæng fra udstillingsrummet med
de ældste malere til rummet med
nutidskunst.

Der er er mening med galska-
ben, når udstillingens kurator,
kunsthistorikeren Ute Haug,
hænger billederne med bagsiden
af lærredet vendt mod publikum.
På bagsiden findes nemlig alt fra
personlige kommentarer over
skitser og studier til kasserede
billeder, når kunstneren brugte
den anden side af lærredet for at
spare på materialer. Det sidste
var ofte mere af nød end af spar-
sommelighed.

Ved siden af bagsiden viser

Hamburger Kunsthalle en repro-
duktion af originalen, så beskue-
ren kan se, hvilke værker det
drejer sig om.

I vitriner
De mest betydelige værker vises
ikke på vægge, men i vitriner, så

publikum kan se begge sider. Det
drejer sig om malerier af store
kunstnere som Rembrandt van
Rijn, Max Liebermann, Ernst
Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-
Rottluff, Werner Tübke, Hans
Schäufelein og Günther Uecker.
Langt hovedparten af tegninger

er hængt op på en måde, så de
også kan betragtes forfra og bag-
fra.

Bagsider kan ofte lede kunst-
historikerne på et spor, selv om
nogle af dem foreløbig ender
blindt. Et eksempel er den tysk-
jødiske maler Max Liebermanns
(1847-1935) oliemaleri »Der
Chirurg Fredinand Sauerbruch«
fra 1932.

På bagsiden af rammen læser
man på et mærkat teksten
»Kunstsammlung der Jüdischen
Gemeinde Berlin«. Kunsthistori-
kerne har forsket i værkets vej
og fandt frem til, at det blev ud-
stillet i Berner Kunsthalle i 1937.
Herfra peger sporene videre mod
det jødiske ægtepar, der havde
det i privateje og flygtede fra
Tyskland til Belgien med værket.
Her slap billedte uskadt gennem
Anden Verdenskrig, og i 1951
købte Hamburger Kunsthalle
billedet gennem kunsthandleren
Paul Graupe.

Hvornår billedet befandt sig i
den jødiske menigheds kunst-
samling i berlin er dog uvist, da
hele samlingen og dens inventar
blev ødelagt under nazismen.

Bemalet på to sider
Et eksempel på et lærred, der er
blevet bemalet på begge sider, er
et værk af den tyske ekspressio-

nist Ernst Ludwig Kirchner
(1880-1938). I 1909 malede han
billeder »Weiblicher Akt« på den
nuværende bagside. På den nu-
værende forside malede han i
årene 1925-26 billedet »Holzfäl-
ler«

Begge billeder er færdige kom-
positioner og er med i kataloget
over hans samlede produktion.
Man ved ikke, om Ernst Ludwig
Kirchner malede på begge sider
af økonomiske eller kunstneriske
grunde. Noget taler dog imod, at
han skulle have gjort det med
den begrundelse, at han var util-
freds med det første maleri fra
1909. Når Kirchner forkastede
sine billeder holdt han sig aldrig
tilbage for at overmale dem med
nye motiver.

Nogle af de senere ejere har
dog nummereret billedet på bag-
siden med sorte penselstrøg. Den
sorte tekst er dog senere blevet
fjernet af restauratorer, og bille-
det er nu indrammet, så det kan
ses fra begge sider.

Udstillingen kan ses til den 17.
april 2005.

Hans Chr. Davidsen

Bagsiden af billedet

Max Liebermann: »Der Chirurg Ferdinand Sauerbruch«,
1932, olie på lærred, 117,2 x 89,4 centimeter.  

(Foto: Elke Walford, Hamburger Kunsthalle)


